
KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodologia historii i nurty współczesnej 
humanistyki 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of history: contemporary tendencies 

Kierunek studiów  historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna 

Mirosław Filipowicz 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 4+4 

konwersatorium 30 III 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych pojęć wyniesiona ze wstępu do badań historycznych, 
umiejętność lektury ze zrozumieniem tekstów metodologicznych, zalecana 
znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę tekstów metodologicznych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zapoznanie studenta z współczesnymi kierunkami w ramach metodologii historii i – szerzej – 
współczesną refleksją metodologiczną w obrębie humanistyki 

C2: Pogłębianie nawyku krytycznego myślenia 

C:3 Uświadomienie studentom historycznej ewolucji teoretycznego patrzenia na historię 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, 
teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin 

K_W03 

W_02 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi 
naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw 
właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

K_W05 

W_03 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, 
wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury 
właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w 
zakresie historii 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac 
innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i 
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 
wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych 
problemów w zakresie historii 

K_U02 

U_02 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w 
zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych 

K_U04 

U_03 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych K_U05 



rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Interesuje się aktualnymi wydarzeniami w nauce i kulturze, pogłębia 
swoją wiedzę poprzez lekturę i dyskusj 

K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Podstawowe działy metodologii historii 
Przedmiotowa metodologia historii 
Pragmatyczna metodologia historii 
Apragmatyczna metodologia historii 
Etymologia i ewolucja znaczenia terminu „historia” 
Historia a dzieje 
Fakt historyczny 
Determinizm i indeterminizm 
Prawidłowość i przypadek w historii 
Teleologizm 
Proces historyczny i prawidłowość historyczna 
Prawda w historii 
Problem obiektywizmu w poznaniu historycznym 
Charakter poznania historycznego 
Definicje terminu „źródło historyczne” 
Klasyfikacje źródeł historycznych 
Wiedza pozaźródłowa w poznaniu historycznym 
Pojęcie i rodzaje krytyki źródeł 
Krytyka zewnętrzna 
Krytyka wewnętrzna 
Podstawowe metody historii 
Podejście idiograficzne i nomotetyczne w historii 
Problem syntezy w historii 
Rodzaje ocen w narracji historycznej 
Struktura narracji historycznej: warstwy narracji 
Pojęcie mitu w historiografii 
Mity fundamentalne i ich rodzaje 
Pojęcie modelu i paradygmatu w historii 
Strukturalizm w historiografii 
Postmodernizm a historiografia 

 
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 wykład egzamin protokoł 

W_02 Praca z tekstem Rozmowa o tekście Protokół zaliczeniowy 

W_03 Praca pod kierunkiem Kolokwium ustne Protokół zaliczeniowy 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku Rozmowa o przypadku Protokół  

U_02 Analiza tekstu Kolokwium ustne protokół 

U_03 Praca zespołowa Przedstawienie wyników protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozmowa sokratyczna Dyskusja konwersatoryjna protokół 

 
 



VI. Kryteria oceny, wagi… 
Ocena niedostateczna  
Student nie posiada uporządkowanej wiedzy w zakresie teorii i metodologii historii, nie opanował właściwej 
terminologii.  
Nie umie wskazać związków między historią a innymi dyscyplinami naukowymi.  
Nie rozumie metod analizy i interpretacji proponowanych przez różne szkoły metodologiczne.  
Nie umie dobrać metod i narzędzi badawczych adekwatnych do problematyki własnej pracy magisterskiej.  
Nie potrafi wyrazić merytorycznej opinii na temat przeczytanych publikacji.  
Ocena dostateczna  
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii i metodologii historii, zna podstawowe terminy.  
Potrafi wymienić dyscypliny związane z historią i określić charakter tych związków.  
Zna metody analizy i interpretacji proponowane przez najważniejsze szkoły metodologiczne.  
Potrafi określić metodę i narzędzia badawcze, jakie wykorzystuje przy pisaniu pracy magisterskiej.  
Formułuje pewne spostrzeżenia i wnioski odnośnie do przeczytanych publikacji.  
Ocena dobra  
Student posiada uporządkowaną, dość obszerną wiedzę w zakresie teorii i metodologii historii, używa 
poprawnej terminologii.  
Dokładnie charakteryzuje związki historii z innymi dyscyplinami humanistycznymi.  
Zna metody analizy i interpretacji proponowane przez różne szkoły metodologiczne, potrafi wskazać i 
omówić występujące między nimi różnice.  
Świadomie wybiera metody i narzędzia badawcze adekwatne do problematyki własnej pracy magisterskiej, 
potrafi uzasadnić ten wybór.  
Potrafi przedstawić rozbudowaną, merytoryczną ocenę przeczytanych publikacji.  
Ocena bardzo dobra  
Student posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metodologii historii, dokładnie 
charakteryzuje poszczególne okresy i szkoły z uwzględnieniem ich ewolucji i wewnętrznego zróżnicowania, 
spontanicznie używa właściwej terminologii.  
Dokładnie charakteryzuje związki historii z innymi dyscyplinami humanistycznymi, potrafi scharakteryzować 
wkład poszczególnych szkół i teoretyków w umacnianie tych związków.  
Zna bardzo dobrze metody analizy i interpretacji proponowane przez różne szkoły metodologiczne, potrafi 
wskazać i omówić występujące między nimi różnice, potrafi sformułować własną, krytyczną opinię.  
Świadomie wybiera metody i narzędzia badawcze adekwatne do problematyki własnej pracy magisterskiej, 
potrafi uzasadnić ten wybór, potrafi zastosować twórcze i oryginalne rozwiązania.  
Potrafi przedstawić rozbudowaną, merytoryczną ocenę przeczytanych publikacji i podjąć na ten temat 
dyskusję. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 45 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, wznowienia 

 J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998, 
wznowienia 

 F. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. 
Nycz, Kraków 1998, wznowienia 

 D. R. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010 

 G. Iggers, Historiografia XX wieku. Analiza kierunków badawczych w kontekście 
międzynarodowym, Warszawa 2010 

Literatura uzupełniająca 

 W. Kula, Rozważania o historii, Warszawa 1958. To samo w: W. Kula, Wokół historii, Warszawa 



1988 

 J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983 

 E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach,Poznań 1999, wznowienia 

 E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 
2006 

 W. Wrzosek, Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995, 
wznowienie 

 H.-I. Marrou, O poznaniu historycznym, przeł. H. Łaszkiewicz, Kęty 2011 

 H. White, Metahistory. The historical imagination in Nineteenth-Cent. Europe, Baltimore-London 
1973 

 H. White, Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 2009 

 H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Koniec kresów – przebudowa społeczna i etniczna 
Europy Środkowo-Wschodniej przez Hitlera i Stalina 
1930-1953 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim End of the Eastern Borderlands - social and ethnical 
reconstruction of Central Eastern Europe by Hitler 
and Stalin in 1930-1953 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Sabina Bober 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 1 

 

Wymagania wstępne Ogólna znajomość historii powszechnej XX w. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Wyjaśnienie studentom na czym polegał totalitarny charakter sowieckiego sytemu politycznego i 
jakie były skutki jego wprowadzenia dla poszczególnych grup społecznych i wspólnot narodowych 

C2 - Przedstawienie kierunków przemian i ich przyczyn, kontekstu cywilizacyjno-kulturowego i rytmu 
zmian wewnętrznych 

C3 - Kształtowanie i rozwijanie metody komparatystycznej, wykorzystywanie osiągnięć nauk społecznych 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę dotyczącą dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 
między 1930 a 1953 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnej historiografii obejmującą 
dzieje Europy Środkowo-Wschodniej w czasach rządów Hitlera i 
Stalina 

K_W06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zadaniem wykładu jest ukazanie procesu podporządkowania społeczeństwa radzieckiego i społeczeństw 
suwerennych przed II wojną światową państw moskiewskiemu centrum. Chronologiczne ramy wykładu 
zamykają lata 1930 – 1953. Jego celem jest uchwycenie procesu powstawania bloku państw 
komunistycznych, jako swoistej „rewolucji z eksportu”. Obok procesów politycznych omówione zostaną 
zmiany kulturalne i społeczno-gospodarcze. Ważnym elementem wykładu jest porównanie 
funkcjonowania poszczególnych państw bloku, pokazanie, jak unifikacyjne projekty komunistów 
ewoluowały pod wpływem lokalnych warunków społecznych 

 



V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałem 
kartograficznym 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa, 
sprawozdanie pisemne z 
przeprowadzonego zaliczenia 

W_02 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałem 
kartograficznym 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa, 
sprawozdanie pisemne z 
przeprowadzonego zaliczenia 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra: do 2 nieobecności, zaliczenie 1 lektury (wskazanej na pierwszych zajęciach), bardzo 
dobra znajomość historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1930-1953.  
Ocena dobra: do 3 nieobecności dobra znajomość historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1930-
1953. 
Ocena dostateczna: do 5 nieobecności, podstawowa wiedza dotycząca historii Europy Środkowo-
Wschodniej w latach 1930-1953. 
Ocena niedostateczna: powyżej 6 nieobecności, brak wiedzy na temat historii Europy Środkowo-
Wschodniej w latach 1930-1953. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011  
Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania. Warszawa 1999  
Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. naukowa T. Chinciński, Gdańsk 2011  
G.Motyka, R. Wnuk, T. Stryjek, A. F. Baran, Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemia w Europie 
Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Gdańsk - Warszawa 2012  
Estonia since 1944, Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes 
against Humanity, Tallinn 2009  
Pavel Polian, Wbrew ich woli. Historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim, Gdańsk 
2015  
P. Madajczyk, Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku. Szkice do problemu. Warszawa 2010 

Literatura uzupełniająca 

I. Heinemann, Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy 
Europy, Gdańsk 2014  
J. Lewandowski, Historia Estonii, Ossolineum 2002  
P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001 
Ph. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Herby Lubelszczyzny i Kresów 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coat of Arms of Lublin region and old Polish 
Easternlands 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Tomasz Panfil 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Ogólna wiedza historyczna i geograficzna o ziemiach centralnych i 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, wstępne wiadomości z nauk 
pomocniczych historii 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Poznanie historii kulturowej ziem wschodnich rzeczpospolitej 

C:2 Zrozumienie procesów osiedleńczych, urbanizacyjnych i kulturowych regionów wschodnich 

C3: Poznanie herbów regionów wschodnich jako języka komunikowania i wytworów procesów 
interkulturowych 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Rozumie mechanizmy i paradygmaty procesów osiedleńczych i 
cywilizacyjnych 

KW_03 

W_02 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu heraldyki terytorialnej jako 
systemu identyfikacji kulturowej i komunikowania społecznego 

KW_05 

W_03 Rozumie procesy kulturowe zachodzące w historii w ujęciu 
„długiego trwania”, dostrzega przyczyny przemian symboli i 
znaków jako elementów systemu komunikowania się wewnątrz 
i na zewnątrz grup społecznych 

KW_07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład porządkuje, systematyzuje oraz – w niezbędnych zakresach – prezentuje procesy 
osiedleńcze, pokazuje związki między czynnikami ekonomicznymi (mikro i makro) a formami ludzkiej 
migracji, osiedlania się, a następnie sposobami prawnego i symbolicznego przejmowania praw do 
ziemi. Pozwala absolwentom rozumieć znaki ikoniczne jako elementy złożonego i dynamicznego 
procesu komunikowania się grup społecznych. Ukazując herby jako elementy tradycyjne ale jednak 
zmienne w zależności od czynników historycznych wpływających na formy i znaczenia symboli.  

 
  



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 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałem 
kartograficznym oraz 
ikonograficznym 

Ocena wiedzy 
zaprezentowanej w dyskusji, 
Kahoot 

Protokół Kahoota excel 

W_02 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałem 
kartograficznym oraz 
ikonograficznym 

Ocena wiedzy 
zaprezentowanej w dyskusji, 
Kahoot 

Protokół Kahoota excel 

W_03 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałem 
kartograficznym oraz 
ikonograficznym 

Ocena wiedzy 
zaprezentowanej w dyskusji, 
Kahoot 

Protokół Kahoota excel 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena dostateczna – minimum 8 obecności, elementarna aktywność w dyskusji, identyfikacja herbów na 
poziomie zadowalającym 
Ocena dobra – minimum 10 obecności, spontaniczna i konstruktywna aktywność w dyskusjach, 
identyfikacja herbów na poziomie dobrym 
Ocena bardzo dobra – minimum 12 obecności, spontaniczna, konstruktywna i ukazująca zdobytą w trakcie 
wykładów wiedzę aktywność w dyskusjach, identyfikacja herbów na poziomie bardzo dobrym 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 10 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Inbternational Civic Arms (portal), S. Kuczyński, Herby ziem polskich, T. Panfil, Verba signi. Herb 
województwa lubelskiego, T. Panfil, O herbie Lublina 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia Lubelszczyzny i Kresów w XX w. 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Lublin Region and Eastern Borderlands of 
XXth Century 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Sabina Bober 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 30 3 4 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i powszechnej XX w.  
Umiejętność dyskutowania w grupie. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii Lubelszczyzny i Kresów w XX w. 

C2 -Zachęcenie studenta do stawiania pytań i formułowania tez do dyskusji 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma wiedzę dotyczącą historii Polski i powszechnej XX w. 
Szczegółową na temat dziejów Lubelszczyzny i Kresów w XX w.  

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zdobywać wiedzę pod kierunkiem prowadzącego 
zajęcia 

K_U02, 

U_02 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, operować pojęciami 
naukowymi z zakresu historii XX w. 

K_U04 

U_03 Student potrafi logicznie formułować tezy do dyskusji K_U06, 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student dba o poprawność wypowiedzi, jest tolerancyjny i otwarty na 
poglądy innych 

K_K01 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Zajęcia organizacyjne, zaprezentowanie literatury przedmiotu  
2. Życie kulturalne i naukowe, stan materialny ludności polskiej i żydowskiej na Kresach w 
Dwudziestoleciu Międzywojennym  
3. Represje ludności polskiej i żydowskiej na Kresach w latach 1939-1945 (okupacja sowiecka i niemiecka)  
4. Powstanie getta w Lublinie, Akcja Reinhard (geneza przebieg i skutki)  
5. Obozy zagłady (Majdanek, Sobibór, Bełżec) powstanie, eksterminacja narodu polskiego i żydowskiego  
6. Studencki ruch niepodległościowy w Lublinie w latach 70 i 80. XX w.  
7 Historia KUL (powstanie, rektorzy, nauka)  
8. Lubelski Lipiec 1980, geneza i przebieg  
9. Żołnierze Niezłomni na Lubelszczyźnie (po 1944 r.)  
10. Żydzi lubelscy w okresie międzywojennym (instytucje i urzędy, życie codzienne) 

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 Analiza zebranego materiału. 
Wykład konwersatoryjny, 
pytania do dyskusji 

Referat, dyskusja, kolokwium Wydruk referatu, raport z 
zaliczenia pisemnego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca zespołowa, Stawianie 
pytań 

Przedstawienie wspólnych 
badań na zajęciach, dyskusja 

Ocena wystąpienia i 
pisemnego referatu  

U_02 Praca zespołowa, Stawianie 
pytań 

Przedstawienie wspólnych 
badań na zajęciach, dyskusja 

Ocena wystąpienia i 
pisemnego referatu  

U_03 Praca zespołowa, Stawianie 
pytań 

Przedstawienie wspólnych 
badań na zajęciach, dyskusja 

Ocena wystąpienia i 
pisemnego referatu  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Stawianie pytań, dyskusja Dyskusja  Dziennik, raport z dyskusji 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

ocena niedostateczna  
(W) brak podstawowej wiedzy w zakresie historii Lubelszczyzny i Kresów w XX w.  
(U) brak umiejętności zdobywania wiedzy pod kierunkiem prowadzącego zajęcia  
ocena dostateczna  
(W) Fragmentaryczna wiedza na temat historii Lubelszczyzny i Kresów w XX w.  
(U) Słaba umiejętność zdobywania wiedzy pod kierunkiem prowadzącego zajęcia  
ocena dobra  
(W) Podstawowa wiedza z na temat historii Lubelszczyzny i Kresów w XX w.  
(U) Podstawowa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy na temat historii Lubelszczyzny i Kresów w 
XX w.  
ocena bardzo dobra  
(W) Wyczerpująca wiedza na temat historii Lubelszczyzny i Kresów w XX w.  
(U) Doskonała umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy  
Każdy student na pierwszych zajęciach otrzymuje na piśmie szczegółowy zakres wymagań odnośnie do 
końcowej oceny (referat, dyskusja, frekwencja i krótkie kolokwium na każdych zajęciach sprawdzające 
wiedzę z bieżącego materiału, lektura) 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku, red. K. 
Jasiewicz, Warszawa 2004.  
Europa NIEprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. (Białoruś, Litwa, 
Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772-1999, red. K. Jasiewicz, 
Warszawa 1999.  
K. Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów: ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich 
Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941..., W-wa 1997.  
J. Węgierski, Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, W-wa 1991  
Akcja Reinhard. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, W-wa 2004  
Majdanek 1941-1944, red. T. Mencel, Lublin 1991  
M.Dąbrowski, Lubelski lipiec 1980, Lublin 2000. Dąbrowski M., Lubelski lipiec, „Tygodnik AWS” 1998  
K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Paryż 1986  



Literatura uzupełniająca  
T. Olszański, Kresy Kresów Stanisławów, Warszawa 2008  
T. Sakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Kraków 2008  

Literatura uzupełniająca 

A. Trzciński, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990  
I. Daszyński, Pamiętniki, t.2, Warszawa 1957  
A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, W-wa 2003.  
M. Choma Jusińska, Środowisko opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, Lublin 2008.  
A. Kopciowski, Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik \"Lubliner Tugblat\", Warszawa 
2015 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU: Historia starożytna i średniowieczna 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia starożytna i średniowieczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ancient and Medieval History 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Piotr Kochanek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

seminarium 30+30 3-4 3+3 

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie tematyką seminarium 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie pracy magisterskiej 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 
nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować 
w trakcie prac nad pracą dyplomową 

K_W01 

W_02 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów 
kultury i stanowiących źródła historyczne, w szczególności 
wykorzystywane w przygotowaniu pracy dyplomowej 

K_W07 

W_03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W08 

W_04 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej 
zmienności jego znaczeń 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy 

K_U01 

U_02 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w 
celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym 

K_U05 

U_03 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

K_U06 

U_04 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach 
kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz 
umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach 

K_U07 

U_05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 
trakcie prac nad pracą dyplomową 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



K_01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02 
K_02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 
K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Praca indywidualna z każdym ze słuchaczy, poczynając od kwerendy bibliograficznej, poprzez 
metodyczne redagowania poszczególnych części magisterium, po efekt finalny  

 
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 pod kierunkiem 
Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_02 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_03 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_04 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja 

Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_02 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_03 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_04 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_05 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 
K_02 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

 



VI. Kryteria oceny: 
Komisyjna ocena pracy magisterskiej 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 150 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bibliografia indywidualna, zależna od tematu pracy magisterskiej 

Literatura uzupełniająca 

Bibliografia indywidualna, zależna od tematu pracy magisterskiej 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium z historii nowożytnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Early Modern History - Master seminar 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Bogumił Szady 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

seminarium 30+30 3-4 3+3 

 

Wymagania wstępne Znajomość historii nowożytnej Europy i Polski. 
Podstawy warsztatu naukowego historyka. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie historii 
nowożytnej (teoretyczne i praktyczne poznanie warsztatu badawczego historyka czasów nowożytnych).  

2. Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstu naukowego.  

3. Przygotowanie uczestników seminarium do samodzielnego redagowania pracy naukowej. 
 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 
nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować 
w trakcie prac nad pracą dyplomową 

K_W01 

W_02 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów 
kultury i stanowiących źródła historyczne, w szczególności 
wykorzystywane w przygotowaniu pracy dyplomowej 

K_W07 

W_03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W08 

W_04 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej 
zmienności jego znaczeń 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy 

K_U01 

U_02 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w 
celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym 

K_U05 

U_03 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

K_U06 

U_04 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach K_U07 



kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz 
umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach 

U_05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 
trakcie prac nad pracą dyplomową 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02 
K_02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 
K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści zajęć wyznaczają tematy prac magisterskich seminarzystów 

 
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 pod kierunkiem 
Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_02 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_03 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_04 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja 

Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_02 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_03 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_04 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_05 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 
K_02 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Warunkiem zaliczenia jest aktywne (udział w dyskusji) i regularne uczęszczanie na seminarium. Praca nad 
przygotowaniem prezentacji kolejnych wersji rozdziałów pracy magisterskiej.  
Ostateczna weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia następuje w momencie oceny 
przedłożonej pracy magisterskiej. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 150 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Literatura ustalana indywidualnie w zależności od tematów prac magisterskich seminarzystów. 

Literatura uzupełniająca 

Literatura ustalana indywidualnie w zależności od tematów prac magisterskich seminarzystów. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium z historii  (XIX-XX w.) 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim History seminar (XIX-XXth century)   
Kierunek studiów historia 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina historia 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Witold Matwiejczyk 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

seminarium 30+30 3+4 3+3 
 

Wymagania wstępne Zaliczony przedmiot z historii XIX wieku ( wykład i konwersatorium) na poziomie 
licencjackim, zaliczony wstęp do badań historycznych na poziomie licencjackim 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C. 1. Merytoryczne i metodologiczne przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnych badań 
naukowych w zakresie historii społecznej i politycznej XIX wieku, poprzez samodzielne napisanie rozprawy 
magisterskiej 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 
nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować 
w trakcie prac nad pracą dyplomową 

K_W01 

W_02 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów 
kultury i stanowiących źródła historyczne, w szczególności 
wykorzystywane w przygotowaniu pracy dyplomowej 

K_W07 

W_03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W08 

W_04 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej 
zmienności jego znaczeń 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy 

K_U01 

U_02 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w 
celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym 

K_U05 

U_03 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

K_U06 

U_04 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach 
kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz 
umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach 

K_U07 



U_05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 
trakcie prac nad pracą dyplomową 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02 
K_02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 
K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Omówienie metodologicznych podstaw badań historycznych. 
2. Analiza zagadnień merytorycznych, będących podstawą do piania prac magisterskich: 
• Historia polityczna i społeczno-gospodarcza w XIX i XX wieku w państwach Europy zachodniej. 
• Polityka wewnętrzna i zagraniczna państw niemieckich w XIX i XX wieku.  
• Stosunki wyznaniowe i narodowościowe w zaborze pruskim w XIX w. 
• Relacje państwo-Kościół w XIX wieku na wybranych przykładach. 
• Prasa i publicystyka polityczna XIX i pocz. XX wieku jako źródło historyczne 
3. Omówienie typów i struktury rozprawy historycznej (recenzja, artykuł, praca magisterska, monografia, 
synteza) wg następującego porządku: 
a. analiza tematu- terminy, definicje, założenia wstępne 
b. cel i metoda pracy 
c. ramy chronologiczne i zakres terytorialny pracy 
d. stan badań – analiza literatury przedmiotu 
e. podstawa źródłowa – analiza i krytyka źródeł  
f. konstrukcja pracy 
g. formy i metody narracji historycznej. 
h. wykorzystanie nauk pomocniczych historii XIX i XX wieku do analizy źródeł, konstrukcji pracy i form 
narracji historycznej. 
i. redakcja tekstu 
j. referowanie, analiza i krytyka fragmentów pracy magisterskiej 

 
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 pod kierunkiem 
Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_02 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_03 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_04 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja 

Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 



Analiza tekstu Praca magisterska 
U_02 Dyskusja 

Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_03 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_04 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_05 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 
K_02 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, uwagi 

Przygotowanie i referowanie fragmentów rozprawy magisterskiej w trakcie zajęć wg ustalonego porządku, 
udział w dyskusji, przedłożenie samodzielnie napisanej rozprawy magisterskiej w formie wydruku 
komputerowego. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60 
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 150 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Ustalana z prowadzącym indywidualnie przez uczestników seminarium, stosownie do tematów prac 
magisterskich. 
Literatura uzupełniająca 
Ustalana z prowadzącym indywidualnie przez uczestników seminarium, stosownie do tematów prac 
magisterskich. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia XX wieku 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim 20th Century History 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II, jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mieczysław Ryba 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

seminarium 30+30 3+4 3+3 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie pracy magisterskiej 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 
nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować 
w trakcie prac nad pracą dyplomową 

K_W01 

W_02 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów 
kultury i stanowiących źródła historyczne, w szczególności 
wykorzystywane w przygotowaniu pracy dyplomowej 

K_W07 

W_03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W08 

W_04 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej 
zmienności jego znaczeń 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy 

K_U01 

U_02 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w 
celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym 

K_U05 

U_03 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

K_U06 

U_04 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach 
kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz 
umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach 

K_U07 

U_05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w K_U10 



trakcie prac nad pracą dyplomową 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02 
K_02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 
K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Praca indywidulana z każdym seminarzystą w zakresie poszukiwania źródeł, ich krytycznej analizy oraz 
pisania pracy 

 
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 pod kierunkiem 
Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_02 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_03 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

W_04 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja 

Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_02 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_03 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_04 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

U_05 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Referat 
Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy pisemnej 
Karta zaliczeniowa 
Praca magisterska 
Praca magisterska 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 



K_02 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
Zaliczenie bez oceny na podstawie postępów prac badawczych i terminowego oddawania tekstów. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 150 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bibliografia indywidualna, zależna od tematu pracy magisterskiej 

Literatura uzupełniająca 

Bibliografia indywidualna, zależna od tematu pracy magisterskiej 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU: 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na 
przestrzeni wieków 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Rise and Fall of the Great Powers in History 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polskie 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Piotr Kochanek [1 semestr] 
Ewa Rzeczkowska [2 semestr] 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15+15 3+4 2+2 

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie problematyką 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Semestr 1: 

C1: Zapoznanie studentów z tematyką i zarysem idei „następstwa imperiów” 

C:2 Zaznajomienie słuchaczy z terminologią 

C3: Skłonienie słuchaczy do refleksji nad współczesną formą idei „następstwa imperiów” 

Semestr 2: 

C1: Zapoznanie studentów z tematyką kształtowania się mocarstw w Europie i na świecie w XIX i XX 
wieku 

C 2: Przedstawienie studentom przykładów państw, które osiągnęły status mocarstwa  

C 3: Omówienie mechanizmów, wydarzeń, procesów, które wpłynęły na powstawanie mocarstw oraz 
scharakteryzowanie przyczyn ich upadku  

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat procesów i przyczyn powstawania, 
trwania oraz upadku mocarstw 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii dotyczącej przyczyny powstawania, trwania i upadku 
mocarstw oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych 
zakresie takich badań 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów mocarstw 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Semestr 1: 
1. Informacje wstępne i omówienie bibliografii (wybór) 
2. Herodot a idea następstwa imperiów 
3. „Dzieje” Herodota jako „Druga Iliada” 



4. Herodot – „Dialog perski o ustrojach” (III 80-82) 
5. Księga Daniela 2 i 7: obraz następstwa imperiów 
6. (jak wyżej)  
7. (jak wyżej) 
8. Autorzy „rzymscy” a idea następstwa imperiów (Polibiusz, Strabon, Pompejusz Trogus, Appian) 
9. Autorzy wczesnochrześcijańscy a idea następstwa imperiów (Paweł Orozjusz, Jordanes) 
10. Miejsce wczesnego Bizancjum w łańcuchu mocarstw 
11. Bizancjum – Islam – Karolingowie 
12. Islam a narodowo-polityczne podziały Europy 
13. (jak wyżej) 
14. Rok 1453 
15. Podsumowanie 

Semestr 2: 
1. Lata 1885-1918: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Francja, Austro-Węgry 
2. Lata 1918-1945: Stany Zjednoczone, ZSRR, Niemcy, Japonia, Włochy, Wielka Brytania, Francja 
3. Okres po II wojnie światowej: Stany Zjednoczone, ZSRR, Chiny, Wspólnota Europejska, Japonia 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

W_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny  Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny  Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny: 

Semestr 1: 
1. Obecność na zajęciach 
2. Dialog weryfikujący 

Semestr 2: 
Na ocenę 2: 
- nie zna zagadnień, związanych z tematyką kształtowania się mocarstw w Europie i na świecie w XIX i XX 
wieku 
- nie rozumie przemian, które nastąpiły w historiografii po 1989 r., przede wszystkim odnoszących się do 
historii ZSRR - nie zna literatury poświęconej tematyce mocarstw ich powstawania, rozwoju i upadku u 
schyłku XIX wieku i w wieku XX. 
Na ocenę 3: 
- zna zagadnienie związane z tematyką kształtowania się mocarstw w Europie i na świecie w XIX i XX wieku, 
jednak myli daty, błędnie przedstawia procesy  
- rozumie procesy, które nastąpiły historiografii po 1989 r. oraz po upadku ZSRR, ale nie potrafi wymienić 
konkretnych przykładów publikacji, które ukazały się po 1989 r  
- zna niewielką część literatury poświęconej kształtowaniu się mocarstw w Europie i na świecie w XIX i XX 
wieku 
Na ocenę 4: 
- zna zagadnienie związane z tematyką kształtowania się mocarstw w Europie i na świecie w XIX i XX wieku, 
jednak nieprecyzyjnie omawia procesy kształtowania się i upadku mocarstw 
- rozumie procesy które nastąpiły w historiografii po 1989 r., lecz trudności sprawia mu wymienienie 
przykładowych publikacji powstałych po 1989 r., dotyczący mocarstw na świecie 
- zna literaturę poświęconą historii i działalności służb specjalnych na ziemiach polskich 
Na ocenę 5: 
- bardzo dobrze zna zagadnienie kształtowania się mocarstw w Europie i na świecie w XIX i XX wieku, potrafi 
precyzyjnie omówić procesy, zna daty i całą faktografię   
- doskonale zna literaturę poświęconą kształtowaniu się mocarstw w Europie i na świecie w XIX i XX wieku 
- rozumie zmiany w historiografii, które nastąpiły po 1989 r., zwłaszcza po upadku ZSRR 



VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15+15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15+15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Semestr 1 : 
De imperiis. L’idea di impero universale e la successione degli imperi nell‘antichità, a cura di L.R.  
          Cresci e F. Gazzano, (Rapporti Interstatali nell’Antichità 7), Roma 2018 
Podskalsky G., Byzantinische Reichseschatologie: die Periodisierung der Weltgeschichte in den vier  
          Grossreichen (Daniel 2 u. 7) und der tausendjährigen Friedensreich (Apok. 20): eine   
          motivgeschichtliche Untersuchung, (Münchener Universitäts-Schriften. Reihe der  
          Philosophischen Fakultät 9), München 1972 
La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali, a cura di D. Foraboschi e  
          S.M. Pizzetti, Milano 2003  
Watson A., Hegemony and History, New York 2007 
Semestr 2: 
W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1997. 
P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w 

latach 1500-2000, Warszawa 1994.  
A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

Semestr 1: 
Alonso-Núñez J.M., Die Abfolge der Weltreiche bei Polybios und Dionysios von Halikarnassos,  
          „Historia“ 32/4 (1983), 411-426. 
Alonso-Núñez J.M., Appian and the World Empires, „Athenaeum“ 72/3-4 (1984), 640-644 
Alonso-Núñez J.M., Die Weltreichsukzession bei Strabo, „Zeitschrift für Religions- und  
          Geistesgeschichte” 36/1 (1984), 53-54 
Alonso-Núñez J.M., Herodotus‘ Ideas about World Empires, „Ancient World“ 19 (1988), 125-133 
Alonso-Núñez J.M., Los imperios universales en Jordanes, „Memorias de Historia Antigua“ 10 (1989),  
          163-169 
Alonso-Núñez J.M., Die Auslegung der Geschichte bei Paulus Orosius: die Abfolge der Weltreiche, die  
          Idee der Roma Aeterna und die Goten, „Wiener Studien“ 106 (1993), 197-213 
Baumgartner W., Zu den vier Reichen von Da 2, „Theologische Zeitschrift“ 1 (1945), 17-22 
Baynes N.H., The Supernatural Defenders of Constantinople, „Analecta Bollandian“ 67 (1947), 165- 
          177 
Flusser D., The Four Empires in the Fourth Sibyl and in the Book of Daniel, „Israel Oriental Studies“ 2  
          (1972), 148-175  
Mendels D., The Five Empires: a Note on a Propagandistic Topos, „American Journal of Philology“  
          102 (1981), 330-337 
Momigliano A., Daniele e la teoria greca della successione degli imperi, „Rendiconti dell’Accademia  
          die Lincei. Classe di Scienze, Morali, Storiche e Filologiche“ 35 (1980), 157-162 
Swain J.W., The Theory of the Four Monarchies: Opposition History under the Roman Empire,  
          „Classical Philology“ 35/1 (1940), 1-21 
Semestr 2: 
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia źródłoznawcze i 
metodologiczne historii religii 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected Problems of the History of Religion 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Maciej Münnich [1 semestr] 
ks. Grzegorz Bujak [2 semestr] 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 15+15 3+3 2+2 

 

Wymagania wstępne zainteresowanie problematyką 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zapoznanie studentów z podstawową terminologią i metodami używanymi w badaniach nad historią 
religii.  

C2: Zapoznanie studentów z podstawowymi typami źródeł używanych w warsztacie historyka religii 
różnych epok oraz cechami tych religii. 

C 3: Ukazanie wybranych aspektów relacji między społeczeństwami europejskimi a religiami 
dominującymi na kontynencie w rozwoju historycznym. 

C 4. Prezentacja głównych stanowisk badawczych interpretujących te relacje 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę z zakresu historii religii 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii dotyczącej dziejów religii oraz zna dokonaniach 
ośrodków i szkół badawczych zakresie badań nad dziejami religii 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów religii 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Semestr 1: 
1. Zajęcia wstępne. Podstawowa terminologia: historia religii, comparative history of religion, 
Religionsgeschichte. Początki badań nad religią. Stosunek wobec innych dyscyplin, takich jak 
antropologia religii, filozofia religii, etnografia, religioznawstwo, teologia. Postawa historyka religii wobec 
religii. Racjonalność a religia  
2. Ewolucjonistyczne teorie dotyczące pochodzenia religii.  
3. Funkcjonalistyczne teorie dotyczące pochodzenia religii.  
4. Definicja religii. Rodzaje religii.  
5. Definicja rytuału. Obrzędy przejścia.  



6. Magia i czary.  
7. Definicja mitu.  
8. Religia starożytnej Mezopotamii.  
9. Religia starożytnego Egiptu.  
10. Religie Semitów Zachodnich.  
11. Religie Hurytów i Hetytów.  
12. Religia starożytnej Grecji.  
13. Religia starożytnego Rzymu.  
14. Wczesne chrześcijaństwo.  
15. Religia Słowian. 
Semestr 2: 
1. Religia a społeczeństwa europejskie - charakterystyka problematyki badawczej. 
2. Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki rozwoju chrześcijaństwa w Europie na terenach dawnego 
imperium rzymskiego. 
3. Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki rozwoju chrześcijaństwa w Europie Środkowej i Wschodnie. 
4. Główne intelektualne nurty średniowiecznego chrześcijaństwa i ich społeczne konsekwencje. 
5. Nurty nieortodoksyjne w chrześcijaństwie średniowiecznym i ich kontekst społeczny. 
6. Przemiany religijne w okresie odrodzenia. 
7. Reformacja i jej konsekwencje dla społeczeństw europejskich. 
8. Wybrane zagadnienia dotyczące sytuacji religijnej na ziemiach polskich do rozbiorów.  
9. Zwrot oświeceniowy. Jego przyczyny i konsekwencje. 
10. Uwarunkowania przemian religijnych w XIX-wiecznych społeczeństwach europejskich. 
11. Uwarunkowania przemian religijnych w społeczeństwach europejskich w I połowie XX w. 
12. Zagadnienie religii w społeczeństwie ponowoczesnym. 

 
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 Wykład konwencjonalny 
Prezentacja multimedialna 

egzamin pisemny (na koniec 
roku) 

Raport z egzaminu 

W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne (na koniec 
roku) 

Raport z egzaminu 

W_03 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne (na koniec 
roku) 

Raport z egzaminu 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Przy zaliczeniu bez oceny brana jest pod uwagę obecność na wykładach. Końcowa weryfikacja 
wiedzy studenta następuje na egzaminie na koniec roku. 

Ocena niedostateczna 
Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu badań nad historią religii.  
Ocena dostateczna  
Student zna jedynie w zarysie problematykę z zakresu badań nad historią religii. 
Ocena dobra 
Student posiada w miarę rozległą i  usystematyzowaną wiedzę z zakresu badań nad historią religii. 
Ocena bardzo dobra 
Student dysponuje obszerną, pogłębioną wiedzą z zakresu badań nad historią religii. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15+15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15+15 

 



VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

F. Bowie, Antropologia religii, Kraków 2008. 
J. Kłoczowski, Chrześcijaństwo i historia, Kraków 1990. 
M. Żywczyński, Kościół i rewolucja francuska, Kraków 1995. 
Socjologia religii. Antologia tekstów, red. W. Piwowarski, Kraków 2012 (wybrane fragmenty). 

Literatura uzupełniająca 

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 2007-2008.  
G. Lanczkowski, Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1986.  
Literatura uzupełniająca:  
R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966.  
M. Douglas, Czystość i zmaza, Warszawa 2007.  
É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny, Warszawa 1990.  
M. Eliade, Sacrum i profanum: o istocie religijności, Warszawa 1996.  
M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2000.  
J. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1996.  
C. Lévi-Strauss, Totemizm dzisiaj, Warszawa 1968.  
C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 1960.  
B. Malinowski, Mit, magia, religia, Warszawa 1990.  
H. Spencer, Zasady socjologii, Warszawa 1907.  
E. B. Tylor, Cywilizacja pierwotna, Warszawa 1896-1898.  
H. Zimoń, Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej krytyka w wiedeńskiej szkole 
etnologicznej, Katowice 1989. 
P. Chaunu, Czas reform, Warszawa 1990. 
J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 1-2, Warszawa 1986. 
G. Minois, Kościół i nauka. Dzieje pewnego nieporozumienia, Warszawa 1996.  
M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.  
D. Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm szkic z filozofii społecznej, Kraków 2008. 
T. Luckmann, Niewidzialna religia, Kraków 2006. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU: 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Chrześcijaństwo w starożytności i wczesnym 
średniowieczu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Christianity in Antiquity and the Early Middle Ages 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Piotr Kochanek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zarys genezy, miejsca i roli chrześcijaństwa w starożytności  

C2: Zarys roli chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu 

C3: Prezentacja podstawowych źródeł (m.in. serii wydawnictw źródłowych) 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat procesów historycznych zachodzących 
w okresie wczesnego chrześcijaństwa 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych w 
zakresie badań nad chrześcijaństwem w starożytności i wczesnym 
średniowieczu 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów chrześcijaństwa w starożytności i wczesnym średniowieczu 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Ustalenia wstępne + selektywna bibliografia opracowań 
2. Rola św. Pawła w propagowaniu chrześcijaństwa 
3. Omówienie krytycznych wydań źródeł greckich 
4. Omówienie krytycznych wydań źródeł łacińskich 
5. Geneza chrześcijaństwa i jego ocena w najstarszych źródłach grecko-rzymskich 
6. Organizacja gminy chrześcijańskiej 
7. (jak wyżej) 
8. Problem śmierci za wiarę – idea męczeństwa 
9. Katakumby rzymskie 
10. Rok 313: chrześcijaństwo jako religio licita 
11. Sztuka wczesnochrześcijańska 
12. Konstantynopol – Nowy Rzym 



13. (jak wyżej) 
14. Chrześcijaństwo wczesnośredniowieczne na Zachodzie 
15. Chrześcijaństwo w okresie wczesnobizantyńskim 

 
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 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny: 

1. Obecność na zajęciach 
2. Kolokwium ustne 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Śrutwa J., Dzieje Kościoła w starożytności, t.1-2, Lublin 2018 

Literatura uzupełniająca 

Dawson Ch., Religia i powstanie kultury zachodniej, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1958 
Dawson Ch., Postęp i religia: studium historyczne, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1959 
Dawson Ch., Religia i kultura, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1959 
Dawson Ch., Tworzenie się Europy, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1961 
Dawson Ch., Szkice o kulturze średniowiecznej, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1966 
Dawson Ch., Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, tłum. L. Bieńkowski, Warszawa 1967 
Dawson Ch., Formowanie się chrześcijaństwa, tłum. L. Marzęcki, Warszawa 1969 
Łukasik J. Wkład chrześcijaństwa w kulturę: według Christophera Dawsona, Lublin 2010  
Zieliński T., Chrześcijaństwo antyczne, Toruń 1999 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Chrześcijaństwo w Europie w XX w. 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Christianity in Europe in the 20th century 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. Grzegorz Bujak 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład monograficzny 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Zapoznanie z głównymi nurtami chrześcijaństwa w Europie w XX w. z uwzględnieniem społecznych 
aspektów ich doktryn, oraz funkcjonowania w nowoczesnych społeczeństwach europejskich. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę z zakresu na temat procesów historycznych 
dotyczących dziejów chrześcijaństwa w XX w. 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych na temat głównych nurtów 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych 
zakresie badań nad dziejami chrześcijaństwa w XX wieku 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla dziejów 
chrześcijaństwa w XX wieku 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Statystyka Kościołów chrześcijańskich w Europie w XX w.  
2. Przemiany w chrześcijaństwie europejskim po I wojnie światowej. 
3. Kościoły chrześcijańskie a faszyzm i komunizm. 
4. Kwestia społeczna w ujęciu katolickim i protestanckim. 
5. Międzywojenna Akcja Katolicka. 
6. Chrześcijanie wobec II wojny światowej. 
7. Ruch ekumeniczny. 
8. Sobór Watykański II.  
9. Katolicyzm polski do 1945 r. 
10. Katolicyzm polski po 1945 r. 
11. Katolicyzm w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. 
12. Protestantyzm w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. 
13. Prawosławie w Europie po II wojnie światowej. 

 
  



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 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny: 

Ocena niedostateczna 
Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu dziejów chrześcijaństwa w Europie w XX w. 
Ocena dostateczna  
Student zna jedynie w zarysie problematykę z zakresu dziejów chrześcijaństwa w Europie w XX w. 
Ocena dobra 
Student posiada w miarę rozległą i  usystematyzowaną wiedzę z zakresu dziejów chrześcijaństwa w Europie 
w XX w. 
Ocena bardzo dobra 
Student dysponuje obszerną, pogłębioną wiedzą z zakresu dziejów chrześcijaństwa w Europie w XX w. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1996, (wybrane fragmenty). 
M. Noll, Protestantyzm. Krótkie wprowadzenie, Łódź 2017. 
K. Ware, Kościół prawosławny, Białystok 2002, (wybrane fragmenty). 

Literatura uzupełniająca 

R. Aubert, i in., Historia Kościoła, t. 5. 1848 do czasów współczesnych, Warszawa 1985, (wybrane 
fragmenty). 
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, (wybrane fragmenty). 
J. O Malley, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków 2011, (wybrane 
fragmenty). 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Między trwaniem a zmianą. Kościół katolicki w 
Polsce w średniowieczu i epoce nowożytnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Between constancy and change. Catholic Church in 
Poland in the Middle Ages and the Early Modern 
Period 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Jacek Chachaj 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 1 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza o dziejach Polski do rozbiorów, oraz o historii Kościoła 
katolickiego w tym okresie. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Zapoznanie studentów z dziejami duchowości chrześcijańskiej w Polsce od początku chrystianizacji 
do okresu rozbiorów 

C2 - Omówienie rozwoju struktur Kościoła, zmian form religijności i liturgii na tle przemian w Kościele 
powszechnym 

C3 - Przedstawienie zachodzących na ziemiach polskich zmian chrześcijaństwa z jednoczesnym trwaniem 
podstawowego zrębu podstaw religii 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę z zakresu historii Kościoła katolickiego w Polsce 
do końca XVIII wieku 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych na temat głównych nurtów 
historiografii wczesnochrześcijańskiej oraz zna dokonaniach ośrodków 
i szkół badawczych zakresie badań nad historią Kościoła katolickiego w 
Polsce do końca XVIII wieku 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów Kościoła katolickiego w Polsce do końca XVIII wieku 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Materiał realizowany na wykładzie obejmuje dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich od X do XVIII 
wieku. Program obejmuje przedstawienie zmian zachodzących w poszczególnych etapach dziejów, 
pojawiania się nowych form religijności, zaniku wcześniejszych, wprowadzania kolejnych zmian 
organizacyjnych, prawnych i ustrojowych. Założeniem jest zarysowanie dziejów zmian religijności 
chrześcijańskiej w Polsce na tle przemian zachodzących w Kościele oraz w kulturze europejskiej. 

 



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 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena bardzo dobra: Wyczerpująca wiedza w zakresie historii Kościoła katolickiego w Polsce do końca XVIII 
wieku; całkowita i samodzielna interpretacja faktów 
Ocena dobra: Podstawowa wiedza w zakresie historii Kościoła katolickiego w Polsce do końca XVIII wieku; 
podstawowa interpretacja faktów 
Ocena dostateczna: Elementarna wiedza w zakresie historii Kościoła katolickiego w Polsce do końca XVIII 
wieku; minimalna interpretacja faktów 
Ocena niedostateczna: Brak wiedzy lub niedostateczna wiedza w zakresie historii Kościoła katolickiego w 
Polsce do końca XVIII wieku; brak kompetencji interpretacji faktów. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

S. Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002.  
Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992.  
K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.  
K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, Toruń 2008.  
S. Litak, Od reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.  
S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, 
Lublin 2004.  
P. Milcarek, Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Kraków 2009 (odpowiednie 
fragmenty). 
P. Sczaniecki, Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Św., Poznań-Warszawa-Lublin 1962; seria 
druga, Poznań-Warszawa-Lublin 1966.  
I. Skierska, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003.  
I. Skierska, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008.  
E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Parafie w nowożytnej Polsce - ludzie, struktury, 
finanse 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Parishes in early modern Poland – people, 
structures, material aspects 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Bogumił Szady, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Wiedza ogólna z zakresu historii średniowiecza oraz epoki nowożytnej. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Wprowadzenie studenta w problematykę dotyczącą dziejów podstawowych struktur organizacyjnych 
życia religijnego na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

2. Zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami, metodami oraz nurtami badawczymi 
dotyczącymi badań nad parafiami w okresie nowożytnym. 

3. Wskazanie różnic w strukturze, funkcjonowaniu oraz zadaniach parafii (gmin) w różnych wyznaniach 
chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu parafii w 
społeczeństwie nowożytnej Rzeczypospolitej 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o zakresie dokonań środowiska naukowego 
KUL (na tle innych ośrodków badawczych) w badaniach nad strukturami 
życia religijnego 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla badań 
nad strukturami życia religijnego 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Próba definicji parafia-gmina wyznaniowa (wielofunkcyjność i zależność definicji od aspektu 
badawczego) 
2. Typy parafii i jej elementy składowe (społeczne - kapłani, wierni, funkcjonalne - duszpasterstwo, 
prawno-formalne - terytorium, uposażenie) 
3. Sieć parafialna: rozmieszczenie parafii, podział na stare i nowe diecezje 
4. Parafie w systemie beneficjalnym - kwestie terminologiczne (filie parafialne i parafie filialne, wikarie 
wieczyste) 
5. Instytucje i inne beneficja parafialne (altarie, mansjonarie, kapelanie, szkoły, bractwa, szpitale) 
6. Proces powstawania parafii: treść dokumentów fundacyjnych i erekcyjnych  
7. Okręgi parafialne i ich kształtowanie się. Geografia parafii w Polsce nowożytnej. 



8. Uposażenie i majątek, zarząd 
9. Obsada parafii i prawo patronatu 
10. Obowiązki duchowieństwa parafialnego (określone przez prawo powszechne i szczególne na 
podstawie dokumentów) 
11. Rezydencja i kumulacja oraz ich skutki (duchowieństwo pomocnicze) 

 
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 Wykład problemowy Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład problemowy Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład problemowy Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Podstawą zaliczenia jest uczestnictwo w wykładzie oraz rozmowa zaliczeniowa na podstawie treści wykładu 
oraz przekazanych studentom lektur. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

S. LITAK, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku: struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, 
Lublin 2004. 

Literatura uzupełniająca 

J. WRONISZEWSKI, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, 
Poznań-Wrocław 2001, rozdział IV: Kościół parafialny w strukturze majątkowej – patronat, s. 125–162. 
B. SZADY, Między Panem i Plebanem – mechanizmy obsady funkcji duchownych w Rzeczypospolitej wielu 
wyznań w XVI-XVIII w., w: Między Rzymem i Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. 
Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 197-212. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Przemoc religijna w średniowiecznej Europie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Acts of Religious Violance in Medieval Europe 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Piotr Plisiecki 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 1 

 

Wymagania wstępne C 1. Znajomość historii średniowiecznej na poziomie licencjackim. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Uzyskanie wiedzy na temat konfliktów religijnych w Europie średniowiecznej. 

C 2. Poznanie działań i postaci zmierzających do uśmierzenia sporów na tle religijnym. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii powszechnej (oraz Polski) w 
okresie średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów 
konfliktów religijnych. 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę dotyczącą historii powszechnej i Polski ze 
szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów z historii Kościoła i 
wojny w średniowieczu 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla badań 
nad historią Kościoła i wojny w średniowieczu 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

a. Źródła do dziejów wojen religijnych w średniowieczu. 
b. Problem konfliktów zbrojnych w Europie średniowiecznej. 
c. Zagadnienie dyskursu religijnego w późnej starożytności i średniowieczu. 
d. Ruch krucjatowy w Europie. 
e. Wojny z muzułmanami w Hiszpanii. 
f. Herezje średniowiecznej Europy. 
g. Bogomili – geneza i wpływ na religijność średniowiecza. 
h. Problem katarów, ich pochodzenie i praktyki religijne. 
i. Wojny przeciw albigensom i katarom. 
j. Zakony żebracze wobec problematyki wojny religijnej. 
k. Problem tolerancji religijnej w średniowieczu. 

 
  



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 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna: Student nie zna podstawowych terminów związanych ze stosowaniem metody 
historycznej w badaniach naukowych ze specjalnym odniesieniem do historii średniowiecznej, nie posiada 
wiedzy o metodach analizy i interpretacji źródeł średniowiecznych Student nie jest w stanie samodzielnie 
korzystać ze źródeł informacji, nie zna podstawowych wydarzeń kluczowych dla problematyki historii 
Kościoła i historii wojen religijnych w średniowieczu., nie zna języka naukowego ani aparatu pojęciowego 
właściwego dla historii średniowiecznej i nie potrafi samodzielnie formułować wniosków naukowych na 
podstawie omawianych źródeł.  
Ocena dostateczna: Student orientuje się w podstawowych terminach związanych ze stosowaniem metody 
historycznej w badaniach naukowych ze specjalnym odniesieniem do historii średniowiecznej, orientuje się 
w metodach analizy i interpretacji źródeł średniowiecznych Samodzielnie korzysta ze źródeł informacji, zna 
podstawowe wydarzenia kluczowe dla problematyki historii Kościoła i historii wojen w średniowieczu, w 
podstawowym stopniu zna język naukowy i orientuje się w aparacie pojęciowym właściwym dla historii 
średniowiecznej, próbuje samodzielnie formułować wnioski naukowe na podstawie omawianych źródeł.  
Ocena dobra: Student w dobrym stopniu poznał podstawowe terminy związane ze stosowaniem metody 
historycznej w badaniach naukowych ze specjalnym odniesieniem do historii średniowiecznej, dobrze zna 
metody analizy i interpretacji źródeł średniowiecznych. Samodzielnie korzysta ze źródeł informacji, zna 
wydarzenia kluczowe dla problematyki historii Kościoła i historii wojen religijnych w średniowieczu, dobrze 
zna język naukowy i dobrze orientuje się w aparacie pojęciowym właściwym dla historii średniowiecznej, 
samodzielnie formułuje wnioski naukowe na podstawie omawianych źródeł.  
Ocena bardzo dobra: Student bardzo dobrze poznał terminy związane ze stosowaniem metody historycznej 
w badaniach naukowych ze specjalnym odniesieniem do historii średniowiecznej, bardzo dobrze zna 
metody analizy i interpretacji źródeł średniowiecznych. Samodzielnie korzysta ze źródeł informacji, zna 
wydarzenia kluczowe dla problematyki historii Kościoła i historii wojen religijnych w średniowieczu, bardzo 
dobrze zna język naukowy i bardzo dobrze orientuje się w aparacie pojęciowym właściwym dla historii 
średniowiecznej, samodzielnie formułuje trafne wnioski naukowe na podstawie omawianych źródeł. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

E. Voegelin, Lud Boży, Kraków 1994. 
P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250 – 1550), Warszawa 1989. 
M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990. 
J. Chélini, Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996.   

Literatura uzupełniająca 

M.F. Baslez, Prześladowania w starożytności, Kraków 2009. 
T. Manteuffel, Narodziny herezji, Warszawa 1963. 
B. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław 1991. 
S. Runciman, Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1994. 
F. Beer, Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu, Kraków 1996. 
F. Niel, Albigensi i katarzy, Warszawa 1995. 
H. Zamojski, Schizmy i herezje, Warszawa 2014. 



KARTA PRZEDMIOTU: 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Globalizm w polityce międzynarodowej Cesarstwa 
Bizantyńskiego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Globalism in the international politics of the 
Byzantine Empire 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Piotr Kochanek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład  15 3 1 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Ukazanie rozumowania w kategoriach globalnych w Biblii 

C2: Ukazanie idei globalizmu w kulturze grecko-rzymskiej 

C3: Ukazanie globalizmu bizantyńskiego jako syntezy idei biblijnych i grecko-rzymskich 

C4: Uświadomienie związków z globalizmem współczesnym 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę dotyczącą głównych faktów i podstawowych 
procesów historycznych z zakresu globalizmu w świecie 
śródziemnomorskim doby antyku 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych na temat głównych nurtów 
historiografii, które odnoszą się do idei globalizmu w starożytności 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych z zakresu 
globalizmu w świecie śródziemnomorskim doby antyku 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Uwagi wstępne 
2. Geneza Cesarstwa Bizantyńskiego 
3. Miejsce cesarza bizantyńskiego w hierarchii władców 
4. Cesarstwo od Konstantyna Wielkiego do Justyniana I Wielkiego 
5. Rola Ostrogotów Teodoryka w polityce bizantyńskiej 
6. Herakliusz a Persowie i Arabowie – nowy układ sił 
7. Ikonoklazm a Karolingowie – powstanie cesarstwa zachodniego 
8. Renesans macedoński 
9. Renesans Komnenów 
10. I wyprawa krzyżowa 
11. IV wyprawa krzyżowa 



12. Państwo Osmanów 
13. Panowanie dynastii Paleologów 
14. Rok 1453 
15. Podsumowanie 

 
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 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny: 

a. Obecność na zajęciach 
b. Kolokwium ustne 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Koneczny F., Cywilizacja bizantyńska, Komorów 2006 

Literatura uzupełniająca 

Ahrweiler H., L’idéologie politique de l’empire byzantin, Paris 1975 
Dvornik F., Byzantine Political Ideas in Kievan Russia, “Dumbarton Oaks Papers” 9-10 (1956), 73-121 
Dvornik F., Early Christian and Byzantine Political Philosophy, vol. 1-2, Washington 1966 
Meyendorff J., Teologia bizantyjska: historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984 
Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, przekł. zbiorowy, wyd. 3, Warszawa 2008 
Watson A., Hegemony and History, New York 2007 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polski Panteon 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish Panteon 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Tomasz Panfil 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III  

 

Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu historii Polski 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zrozumienie znaczenia wzorców osobowych i liderów w procesach tworzenia się i krzepnięcia 
grup społecznych 

C2: Zrozumienie procesów krystalizacji tożsamości kulturowej i narodowej w oparciu o uznane i 
społecznie akceptowalne czyny jednostek 

C3: Identyfikacja roli jednostek w masowych (ekonomicznych i społecznych) procesach historycznych  

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Rozumie mechanizmy samorzutnego i sterowanego procesu 
kreowania liderów i wzorców osobowych 

KW_04 

W_02 Rozumie  rolę jednostki w dziejach, jej interakcje z grupami 
społecznymi oraz miejsce jednostki w procesach identyfikacji 
kulturowej, narodowej i państwowej 

KW_05 

W_03 Rozumie możliwości i ograniczenia jednostek w 
społecznościach, identyfikuje się z personalizmem 
chrześcijańskim jako systemem opartym na uznaniu wsobnej 
godności jednostki ludzkiej. 

KW_07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład prezentuje, porządkuje, systematyzuje poglądy na rolę jednostek w dziejach powszechnych i 
Polski, w drodze dyskusji pozwala wyodrębnić i w drodze porozumienia uznać cechy predestynujące 
jednostkę do zajęcia miejsca w narodowym Panteonie. Prezentuje sylwetki: Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta, Józefa 
Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta, Ojców Niepodległości, polskich 
bohaterów wojennych oraz pracy organicznej, rolę ludzi kultury – zwłaszcza poetów – dla procesów 
dojrzewania tożsamości narodowej, rolę osób duchownych w relacji państwowo- i 
narodowotwórczej.  

 
  



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 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałami 
źródłowymi oraz 
ikonograficznymi 

Ocena wiedzy 
zaprezentowanej w dyskusji, 
Kahoot 

Protokół Kahoota excel 

W_02 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałami 
źródłowymi oraz 
ikonograficznymi 

Ocena wiedzy 
zaprezentowanej w dyskusji, 
Kahoot 

Protokół Kahoota excel 

W_03 Wykład konwersatoryjny 
Praca z materiałami 
źródłowymi oraz 
ikonograficznymi 

Ocena wiedzy 
zaprezentowanej w dyskusji, 
Kahoot 

Protokół Kahoota excel 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena dostateczna – minimum 8 obecności, elementarna aktywność w dyskusji, identyfikacja postaci na 
poziomie zadowalającym 
Ocena dobra – minimum 10 obecności, spontaniczna i konstruktywna aktywność w dyskusjach, 
identyfikacja postaci na poziomie dobrym, próby samodzielnej oceny postaci 
Ocena bardzo dobra – minimum 12 obecności, spontaniczna, konstruktywna i ukazująca zdobytą w trakcie 
wykładów wiedzę aktywność w dyskusjach, identyfikacja postaci na poziomie bardzo dobrym, samodzielna i 
uzasadniona formalnie oraz merytorycznie ocena postaci. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 10 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Biograficzne serie Ossolineum i PWN, seria biografii IPN, Bohaterowie naszych ulic, F. Koneczny, 
Święci w dziejach Polski 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polityka kolonialna mocarstw w XIX wieku 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Colonial Policy of 19'Century Powers 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Stopień 2 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ewa M. Ziółek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 1 

 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu historii powszechnej XVIII-XX w. na poziomie podręcznika 
akademickiego 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z powstaniem i realizacją koncepcji nowożytnego imperium kolonialnego w XIX w. 

Poznanie zagadnień związanych z kolonialną rywalizacją mocarstw i podziałem świata na strefy wpływów 
w XIX/XX w. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat polityki kolonialnej mocarstw w XIX 
wieku 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych na temat głównych nurtów 
historiografii wczesnochrześcijańskiej oraz zna dokonaniach ośrodków 
i szkół badawczych zakresie badań nad XIX-wieczną polityką kolonialną 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów temat polityki kolonialnej mocarstw w XIX wieku 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład prezentuje zagadnienie narodzin koncepcji nowoczesnego imperium kolonialnego na przykładzie 
historii imperiów Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji w XIX w. Ukazuje idee polityczne, działania 
dyplomatyczne, wojny kolonialne, narodziny imperializmu i rywalizację mocarstw oraz jej skutki w 
postaci podziału świata na strefy wpływów i konflikty między mocarstwami aż do I wojny światowej 

 
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 Wykład konwersatoryjny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwersatoryjny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwersatoryjny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

 



VI. Kryteria oceny, wagi… 
Zaliczenie na podstawie obecności stwierdzonej listą obecności i aktywności na wykładzie oraz ustnego 
kolokwium z zakresu wykładu, dopuszczalne są trzy nieobecności  
Ocena niedostateczna: student był nieobecny więcej niż trzy razy, nie zna omawianego materiału;  
Ocena dostateczna: student uczestniczył w zajęciach, zna problematykę na poziomie podstawowym;  
Ocena dobra: student orientuje się w omawianej tematyce dobrze, rozumie zagadnienia, potrafi 
zaprezentować własną ocenę wydarzeń;  
Ocena bardzo dobra: student zna problematykę bardzo dobrze, umie przedstawić ją w sposób wyczerpujący 
i krytyczny 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Wandycz P., Pax europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków 2003;  
Kieniewicz J., Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu, Warszawa 1986;  
Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. 1-2, red. T. Łepkowski, Warszawa 1977 

Literatura uzupełniająca 

Bartnicki A., Walka o Morze Czerwone 1527-1868, Warszawa 1993;  
Dziewanowski K., Brzemię białego człowieka, Warszawa 1996;  
Dziubiński A., Podbój Maghrebu przez Francję 1830-1934, Wrocław 1983;  
Hobson J.A., Imperialism. A Study, London 1954. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polska i jej sąsiedzi w okresie monarchii 
piastowskiej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Poland and its Neighbors During the Piast Monarchy 

Kierunek studiów  historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Andrzej Niewiński 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 1 

 

Wymagania wstępne 1. Ogólna orientacja w społeczno-gospodarczej-kulturowej historii średniowiecza. 
2. Ogólna orientacja w strukturach społeczno-ekonomicznych-kuturowych 
monarchii pierwszych Piastów. 
3. Ogólna orientacja w wiedzy o społeczeństwie.  

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zaznajomienie z ustaleniami nauk historycznych na temat Polski na tle krajów Europy 
Środkowowschodniej w średniowieczu, stosunków społecznych i życia gospodarczego w Polsce X-XII 
wieku. Zwrócenie uwagi na procesy historyczne wyróżniające Polskę na tle średniowiecznej Europy oraz 
te potwierdzające kulturotwórczą rolę Polski w regionie.  

C2: Analiza struktur społecznych i ekonomicznych jako procesów złożonych, wpisanych w kontekst 
dziejów kontynentu europejskiego.  
Wyeksponowanie roli źródeł jako materiału badawczego do dziejów Polski i Europy 
Środkowowschodniej. 

C3: Zapoznanie z bazą źródłową, którą dysponują współcześni badacze społeczeństw w czasach wczesnej 
epoki piastowskiej. Prezentacja tej bazy, jak również sposobów jej wykorzystania: wskazanie rodzajów i 
typów źródeł, ich zawartości i specyfiki. Uzmysłowienie konieczności rozpatrywania źródeł jako 
integralnej części znajomości źródeł wiedzy historycznej. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie i gospodarce i 
kulturze w okresie monarchii pierwszych Piastów. Orientuje się w 
geografii Europy Środkowowschodniej. Ma podstawową wiedzę o roli 
dokumentów źródłowych w studiach nad wiekami średnimi 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych na temat głównych nurtów 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych w 
zakresie historii średniowiecznej 

K_W06 

W_03 Zna podstawowe typy źródeł oraz metody analizy źródeł potrzebnych 
do studiów nad społeczeństwem i gospodarką w wiekach średnich 
(zwłaszcza nad monarchią pierwszych Piastów) oraz metody ich 
interpretacji) 

K_W07 



IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Rola władcy w konfliktach wojennych w Europie Środkowowschodniej w X-XIV wieku.  
Początki Rusi  
Geneza państwowości czeskiej  
Społeczeństwo w monarchii pierwszych Piastów.  
Sztuka i kultura w monarchii pierwszych Piastów 

 
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 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Sprawozdanie z zaliczenia 
ustnego 

W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Sprawozdanie z zaliczenia 
ustnego 

W_03 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Sprawozdanie z zaliczenia 
ustnego 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę niedostateczną: 
Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu dziejów epoki wczesnopiastowskiej. 
Student nie ma orientacji i nie dysponuje wiedzą na temat relacji polsko-niemieckich, polsko-czeskich , 
polsko-ruskich za pierwszych Piastów. 
Na ocenę dostateczną: 
Student w miarę poprawnie definiuje i stosuje tylko część pojęć z zakresu epoki wczesnopiastowskiej. 
Student ma bardzo powierzchowną orientację i wiedzę na temat relacji polsko-niemieckich, polsko-
czeskich, polsko-ruskich za pierwszych Piastów. 
Na ocenę dobrą: 
Student poprawnie definiuje i poprawnie stosuje pojęcia z zakresu epoki wczesnopiastowskiej. Student ma 
dużą orientację i wiedzę na temat relacji polsko-niemieckich, polsko-czeskich , polsko-ruskich za pierwszych 
Piastów. 
Na ocenę bardzo dobrą: 
Student poprawnie definiuje i poprawnie stosuje pojęcia z zakresu epoki wczesnopiastowskiej. Student ma 
rozległą orientację i gruntowną wiedzę na temat relacji polsko-niemieckich, polsko-czeskich , polsko-ruskich 
za pierwszych Piastów. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Grzesik R., Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 roku), Warszawa 2003.  
Kijas A., Początki Państw. Ruś, Poznań 2014.  
Kollinger K., Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025), Wrocław 2015.  
Matla M., Początki Państw. Czechy, Poznań 2014.  
Michałowski R., Princeps Fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, 
Warszawa 1993.  
Mularczyk J., Tradycje koronacji królewskich Bolesława I Chrobrego i Mieszka II, Wrocław 1998.  
Paszkiewicz H., Początki Rusi, Kraków 1996.  
Sochacki J., Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-
1102, Słupsk-Gdańsk 2003.  



Sochacki J., Początki Państw. Niemcy, Poznań 2016.  
Sroka S.A., Początki Państw. Węgry, Poznań 2015.  
Wiszewski P., Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), 
Wrocław 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Władza w oświeceniowej Europie  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Power in Enlightenment Europe  

Kierunek studiów  Historia  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Arkadiusz Stasiak 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Wiedza ogólna z zakresu historii nowożytnej. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Pogłębienie wiedzy o teorii władzy w Europie XVIII wieku. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w 
systemie nauk oraz o kierunkach rozwoju i metodologii historii idei. 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę na temat głównych nurtów historiografii i zna 
dokonaniach ośrodków i szkół badawczych zakresie badań nad ideą 
władzy w Europie okresu oświecenia 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
nowożytnych idei politycznych 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zajęcia dotyczą historii idei władzy w okresie nowożytnym, jej charakteru i ewolucji. Szeroki wachlarz 
tych idei zostanie podczas wykładu przedstawiony w kontekście europejskiej tradycji filozoficznej. 

 
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 Wykład problemowy Zaliczenie ustne Protokół 

W_02 Wykład problemowy Zaliczenie ustne Protokół 

W_03 Wykład problemowy Zaliczenie ustne Protokół 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie na ocenę. 
 
  



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 

Aden H., Herrschaftstheorien und Herrschaftsphänomene – Governance und Herrschaftskritik, w: 
Herrschaftstheorien und Herrschaftsphänomene, pod red. H. Adena, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2004, s. 9-22. 
Almond G. A., Verba S., The Civic Culture. Political attitudes and democracy in five nations, Princeton 
University Press, Princeton 1963. 
Anderson B., Imagined Communities, Verso, London 1991.  
Anderson P., Lineages of the Absolutist State, New Left Books, London 1974. 
Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006. 
Barnett S. J., The Enlightenment and Religion. The Myths of Modernity, Manchester University Press, 
Manchester 2003. 
Bendix R., Kings or People. Power and the Mandate to Rule, University of California Press, Berkeley and 
Los Angeles 1978. 
Bukovansky M., Legitimacy and Power Politics. The American and French Revolutions in International 
Political Culture, Princeton University Press, Princeton 2002. 
Delacampagne Ch., Filozof i tyran, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003. 

Literatura uzupełniająca 

Garrard G., Rousseau's counter-Enlightenment: a republican critique of the Philosophes, State University 
of New York Press, New York 2003. 
Hindess B., Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, PWN, Warszawa - Wrocław 1999. 
Höffe O., Etyka państwa i prawa, Znak, Kraków 1992. 
Horkheimer M., Adorno Th., Dialektyka oświecenia, IFiS PAN, Warszawa 1994. 
Jordan D. P., The King's Trial. The French Revolution versus Louis XVI, University of California Press, Los 
Angeles and Berkeley 1979. 
Krieger L., An Essay on the Theory of Enlightened Despotism, University of Chicago Press, Chicago-
London 1975. 
Kunisch J., Absolutismus, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999. 
Lukes S., Power. A Radical View, Macmillan Press, London 1974. 
Russell R., Władza. Nowa analiza społeczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2001. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Rynek usług archiwalnych - przepisy i reguły 
działania 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Archival Services Market – Regulations and Rules of 
Operation 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) 2 stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Robert Derewenda 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 1 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu archiwistyki.  

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1-poznanie elementów rynku usług archiwalnych;  

C2-nabycie umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy archiwalnej, 

C3-poznanie możliwości związanych z założeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi 
wobec różnych podmiotów gospodarczych 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę o runku usług archiwalnych, którą jest w stanie 
rozwijać i twórczo wykorzystać w działalności zawodowej  

K_W01 

W_02 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat rynku usług 
archiwalnych, zna formy działalności archiwalnej, ma wiedzę na temat 
możliwości rozpoczęcia własnej działalności usługodawczej 

K_W03 

W_03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu przepisów 
regulujących rynek usług archiwalnych 

K_W08 

W_04 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prowadzących działalność 
usługodawczą w zakresie archiwistyki 

K_W10 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Podczas wykładu omawiane są możliwe rodzaje archiwalnej działalności komercyjnej oraz przepisy 
regulujące taką aktywność gospodarczą. Przedstawiany jest szczegółowy zakres świadczenia usług 
archiwalnych – porządkowanie archiwów zakładowych, przechowalnictwo dokumentacji instytucji 
zewnętrznych (outsoursing), organizowanie i wyposażanie archiwów, niszczenie dokumentacji, której 
terminy przechowywanie już minęły, opracowywanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych, 
wdrażanie systemów zarządzania dokumentacją, przeprowadzanie kwerend i poszukiwań archiwalnych, 
inne formy usług związanych z archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją. Drugą grupą zagadnień 
poruszanych w czasie wykładu jest omówienie przepisów regulujących działalności usługodawczą i w 
szerszym kontekście także działalność gospodarczą. 

 
  



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 Wykład konwencjonalny Obserwacja Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Obserwacja Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Obserwacja Karta zaliczeniowa 

W_04 Wykład konwencjonalny Obserwacja Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Niedostateczny: student nie ma pojęcia o rodzajach usług archiwalnych, nie zna reguł rejestrowania 
działalności gospodarczej i reguł działania firm archiwalnych.  
Dostateczny: student ma selektywną wiedzę na temat możliwości świadczenia usług archiwalnych, zna 
jedynie na poziomie tytułów najważniejsze normatywy regulujące działania firm archiwalnych.  
Dobry: student potrafi wymienić najważniejsze rodzaje usług archiwalnych, zna zasady i reguły rejestracji 
archiwalnej działalności usługodawczej oraz potrafi wskazać najważniejsze przepisy normujące działanie 
firm archiwalnych.  
Bardzo dobry: student zna wszystkie możliwe rodzaje usług archiwalnych, bardzo dobrze orientuje się w 
przepisach dotyczących rejestracji archiwalnej działalności usługodawczej oraz potrafi omówić przepisy 
normujące działanie firm archiwalnych. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 0 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Z. Góral, Archiwa. Przepisy prawne, wyd. 2, Toruń 2000;  
Cz. Kolarz, Archiwa zakładowe i składnice akt, Bydgoszcz 2001;  
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pastuła, Warszawa 2001;  

Literatura uzupełniająca 

Odpowiednie przepisy prawne regulujące usługodawczą działalność archiwalną dostępne na stronach 
internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (www.archiwa.gov.pl) oraz w bazie 
Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl);  
Strony internetowe firm wykonujących archiwalną działalność usługodawczą. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ochrona praw autorskich i informacje niejawne w 
teorii i praktyce archiwalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Copyright protection and classified information in 
archival theory and practice 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. Grzegorz Bujak 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Poznanie z przepisami dotyczącymi praw autorskich, ochrony danych osobowych i informacji 
niejawnych 
C2 – Zastosowanie  tych przepisów w praktyce archiwalnej.   

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu przepisów dotyczących praw 
autorskich, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w 
praktyce archiwalnej 

K_W01 

W_02 Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu przepisów 
dotyczących praw autorskich, ochrony danych osobowych i informacji 
niejawnych. 

K_W03 

W_03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej 

K_W08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Analiza aktów normatywnych i przepisów archiwalnych w zakresie ochrony danych osobowych i 
informacji niejawnych. 
Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu tej problematyki.  
Przedstawienie praktycznych rozwiązań, a także trudności pojawiających się w praktyce wydawniczej, 
archiwalnej i badawczej, związanych z prawem autorskich i ochroną informacji niejawnych. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

W_01 Wykład konwencjonalny Test Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Test Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Test Karta zaliczeniowa 

VI.  



VII. Kryteria oceny: 
Warunkiem zaliczenia jest udział w wykładzie (50%) i pozytywnie oceniony test na eKUL (50%). 
 

VIII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
IX. Literatura 

Literatura podstawowa 

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 VII 1983 r.   
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 II 1994 r.  
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 VIII 1997 r.   
Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów z dnia 18 X 2006 r.  
Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego. Instrukcja z 23 IX 2009 r.  
Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 VIII 2010 r.   

Literatura uzupełniająca 

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2019. 
Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków, T. Banyś, M. Kuba, Warszawa 
2016. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Archiwum i kancelaria w praktyce instytucji 
lokalnych i samorządowych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Archive and Office in the Experience of Local and 
Council Institutions 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) 2 stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Tomasz Nowicki 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia terenowe 15 3 1 

 

Wymagania wstępne W1-ukończenie specjalizacji archiwalnej na studiach I stopnia; 
W2-poprawne posługiwanie się terminologią archiwalną; 
W3-podstawowa wiedza z zakresu aktoznawstwa oraz rodzajów dokumentacji. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1-Zapoznanie się z problematyką i praktyką archiwalną oraz kancelaryjną w niektórych instytucjach 
lokalnych i samorządowych 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna miejsce archiwistyki współczesnej wśród nauk 
humanistycznych i rozumie jej aktualne problemy 

K_W01 

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę o archiwach i innych instytucjach 
posiadających zasoby archiwalne w regionie oraz ma orientację w 
instytucjach, których dokumentacja tworzy narodowy zasób archiwalny  

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje zdobyte w trakcie wizyt w archiwach 
zakładowych i kancelariach instytucji oraz formułować na tej podstawie 
krytyczne sądy 

K_U01 

U_02 Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o 
wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia 

K_U07 

U_03 Student potrafi przedstawić własny pogląd oraz sformułować wnioski w 
celu przedstawienie problemów nurtujących współczesną archiwistykę  

K_U08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Ćwiczenia odbywają się w różnych archiwach zakładowych jednostek państwowych, samorządowych i 
przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku gospodarczym. W czasie ćwiczeń omawiane są dzieje 
instytucji, w której odbywają się zajęcia, zakres jej kompetencji i wykonywane zadania, omawiana jest 
struktura organizacyjna, obowiązujące normatywy kancelaryjno-archiwalne (wykaz akt, instrukcję kance-
laryjną i archiwalną). Ponadto studenci zapoznają się z obiegiem dokumentacji w instytucji od momentu 
jej wpływy do kancelarii ogólnej (sekretariatu), poprzez przekazanie do kierownika jednostki, następnie 



referenta załatwiającego sprawę, aż do odesłania odpowiedzi. Studenci poznają również w praktyce spo-
sób załatwiania sprawy oraz system zarządzania dokumentacją (tradycyjny i, jeśli to możliwe, również 
elektroniczną). Poruszana jest również problematyka tworzenia dokumentacji w komórkach organizacyj-
nych jednostki, tworzenia teczek spraw, nadawania sygnatur kancelaryjnych i przekazywania do archi-
wum zakładowego. Następnie uczestnicy ćwiczeń poznają zasób archiwum zakładowego, metodykę gro-
madzenia i kształtowania zasobu, sposoby jego ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania. Za-
poznają się również z zasadami i procedurami przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum 
Państwowego (o ile jednostka organizacyjna podlega nadzorowi służby archiwalnej) zaś niearchiwalnej na 
zniszczenie. 

 
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 z dokumentacją 

Obserwacja 
Zaliczenie ustne 

Karta zaliczeniowa 

W_02 Dyskusja 
Praca z dokumentacją 

Obserwacja 
Zaliczenie ustne 

Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 

Obserwacja 
Zaliczenie ustne 

Karta zaliczeniowa 

U_02 Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 

Obserwacja 
Zaliczenie ustne 

Karta zaliczeniowa 

U_03 Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 

Obserwacja 
Zaliczenie ustne 

Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

W przypadku tych ćwiczeń podstawą oceny jest czynny udział w zajęciach i dyskusja. Dlatego też niezwykle 
ważna jest frekwencja [80%] umożliwiająca spełnienie poniższych kryteriów: 
Niedostateczny: student nie ma świadomości znaczenia archiwów i archiwistyki w pracy instytucji lokalnych 
i samorządowych. 
Dostateczny: student w dostateczny sposób rozumie znaczenie archiwów i archiwistyki w pracy instytucji 
lokalnych i samorządowych. 
Dobry: student rozumie zasady funkcjonowania archiwów zakładowych, ma świadomość znaczenia 
powstających w jednostkach organizacyjnych materiałów dokumentujących ich działalność. 
Bardzo dobry: student w pełni rozumie zasady działania archiwów zakładowych oraz ich miejsca i roli w 
procesie kształtowaniu zasobu archiwalnego, rozumie potrzebę archiwizowania i dbania o dokumentację. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych/ oprac. zbiorowe pod red. S. Kłysa, Poznań 1986; 
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001; 
Cz. Kolarz, Archiwa i składnice akt, Bydgoszcz 2001, 
Z. Góral, Archiwa. Przepisy prawne, wyd. 2, Toruń 2000;  
Odpowiednie normatywy kancelaryjne i archiwalne odwiedzanych instytucji. 

Literatura uzupełniająca 

S. Nawrocki, Archiwistyka i regionalizm, Poznań 1995; 
M. Wnuk, Kancelaria współczesna – zarządzanie dokumentacją – Records Management, punkt widzenia 



archiwisty, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich. 
Olsztyn 6-8 września 2008, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 503-507; 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dokumentacja IPN, problemy badawcze i metody 
opracowania zasobu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Documentation of Institute of National 
Remembrance, Research Problems and Elaboration 
of Archives Collections and Records 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. Grzegorz Bujak 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Zajęcia warsztatowe 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Zapoznanie w stopniu poszerzonym z informacjami i  dotyczącymi zasobu archiwalnego IPN, jego 
powstania, opracowywania i udostępniania. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 
dokumentacji IPN. 

K_W01 

W_02 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, 
teorię i metodologię porządkowania dotyczącą dokumentacji IPN 

K_W03 

W_03 Ma podstawową wiedzę o IPN i zna prowadzonego przez IPN działania 
kulturalne 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 
informacje z wykorzystaniem różnych źródeł ze zbiorów IPN oraz 
formułować na tej podstawie krytyczne sądy. 

K_U01 

U_02 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w 
zakresie właściwych dla archiwisty nauk humanistycznych oraz jej 
zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych związanych z 
dokumentacją IPN. 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju. 

K_K05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Cele i zadania IPN w świetle ustawy 
2. Struktura organizacyjna IPN 
3. Charakterystyka zasobu archiwalnego IPN 
4. Elementy typologii dokumentacji w archiwach IPN 
5. Podstawowe problemy badawcze w analizie dokumentacji IPN 



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 pod kierunkiem Test Karta zaliczeniowa 

W_02 Praca pod kierunkiem Test Karta zaliczeniowa 

W_03 Praca pod kierunkiem Test Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Obserwacja Karta zaliczeniowa 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Obserwacja Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny: 

Udział w zajęciach i dyskusji. Test na e-KUL 
Ocena niedostateczna 
Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu opracowania dokumentacji zgromadzonej w zasobach 
IPN. 
Ocena dostateczna  
Student zna jedynie w zarysie problematykę z zakresu opracowania dokumentacji zgromadzonej w 
zasobach IPN. 
Ocena dobra 
Student posiada w miarę rozległą i  usystematyzowaną wiedzę z zakresu opracowania dokumentacji 
zgromadzonej w zasobach IPN. 
Ocena bardzo dobra 
Student dysponuje obszerną, pogłębioną wiedzą z zakresu opracowania dokumentacji zgromadzonej w 
zasobach IPN. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (z późniejszymi zmianami) 
Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

J. Bednarek, Działalność naukowo-badawcza Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-
2010, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 5 (2012), s. 9-26. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Aplikacje biurowe-arkusze kalkulacyjne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Office suits - Spreadsheets 

Kierunek studiów  historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) studia 2 stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Tomasz Nowicki 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

laboratorium 30 3 1 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość komputera 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: nabycie umiejętności wykorzystywania możliwości arkusza kalkulacyjnego w pracy archiwisty 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje z wykorzystaniem róznych funkcji i formuł 
arkusza kalkulacyjnego 

K_U01 

U_02 Student jest w stanie ocenić przydatność technologii komputerowej w 
pracy kancelaryjno-archiwalnej i edytorskiej, umie wyselekcjonować i 
użytkować informacje przekazywane z wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie rozwiązując zadania z 
arkusza wyznaczane przez prowadzącego, przyjmując w niej różne role 

K_K02 

K_02 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań 
stawianych przez prowadzącego 

K_K03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W trakcie ćwiczeń student poznaje przede wszystkim oprogramowanie MSOExcel: poznanie i użycie 
funkcji statystycznych, matematycznych, tekstowych itp., formatowanie komórek, tworzenie i użycie 
tabel przestawnych, tworzenie wykresów, filtrowanie i sortowanie danych. 

 
  



V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
Test 

Test 
Karta zaliczeniowa 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
Test 

Test 
Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta zaliczeniowa 

K_02 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wag 

F1: kontrola obecności [25%] 
F2: aktywna praca podczas zajęć [25%] 
F3: test na ocenę [50%] 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Zasoby internetowe i pomoc programu MS Word: www.support.office.com/pl-pl/excel 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyka archiwalna II stopnia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Archive practice level II 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia 2. stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjnarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Tomasz Nowicki 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

praktyki 120 3 1 

 

Wymagania wstępne Ukończenie dwóch pierwszych semestrów specjalizacji archiwalnej 2. stopnia 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - nabycie praktycznych umiejętności zawodowych 

C2 - poznanie organizacji i funkcjonowania kancelarii i archiwum instytucji przyjmującej praktykanta 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o archiwach i instytucjach kultury w 
Polsce i na świecie, zna ich specyfikę 

K_W01 

W_02 Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą 
terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki 

K_W03 

W_03 Student ma podstawową wiedzę i orientację w normach prawnych 
regulujących działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w 
instytucjach 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 
badawcze w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz 
potrafi wykorzystać ją w praktyce podejmując działania zmierzające do 
rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową 

K_U03 

U_02 Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie archiwistyki i 
zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych, a 
także klientami i współpracownikami archiwów 

K_W08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role 

K_K02 

K_02 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03) 

K_K03 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Program praktyk obejmuje zapoznanie studenta ze strukturą i podstawowymi zasadami działania danej 
instytucji, udział w realizacji konkretnych działań z zakresu prac realizowanych przez daną instytucję. W 
zależności od miejsca realizacji praktyki, może ona mieć charakter bardziej uwzględniający pracę 
kancelaryjną lub archiwalną. 



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 pod kierunkiem Obserwacja Dzienniczek praktyk 
Karta zaliczeniowa 

W_02 Praca pod kierunkiem Obserwacja Dzienniczek praktyk 

W_03 Praca pod kierunkiem Obserwacja Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Uporządkowanie zespołu 
archiwalnego lub jego części 
Obserwacja 

Dzienniczek praktyk 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Uporządkowanie zespołu 
archiwalnego lub jego części 
Obserwacja 

Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Dzienniczek praktyk 
Karta zaliczeniowa 

K_02 Dyskusja Obserwacja Dzienniczek praktyk 
Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
1) Student powinien odbyć praktykę w jednym z archiwów historycznych lub w instytucji posiadającej 

archiwum zakładowe gromadzące również dokumentację o wartości historycznej. Za zgodą 
uczelnianego kierownika praktyk dopuszczalna jest praktyka w innych kancelarii i archiwum innych 
jednostek organizacyjnych.  
2) Każdy dzień praktyki student dokumentuje w dzienniczku praktyk, uzyskując potwierdzenie od 
zakładowego opiekuna praktyk. Po ukończeniu praktyki opiekun wystawia w dzienniczku 
praktykanta pisemną opinię o przebiegu odbytej praktyki. Na podstawie zapisów w dzienniczku 
oraz opinii zakładowego opiekuna praktyk student uzyskuje zaliczenie. 

2)  
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem - 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 120 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Student zobowiązany jest zapoznać się ze statutem lub inną regulacją określającą działanie instytucji, w 
której realizuje praktykę, a także z obowiązującymi w jednostce normatywami kancelaryjno-archiwalnymi 
(zwłaszcza instrukcją kancelaryjną, instrukcją o działalności archiwum zakładowego oraz wykazem akt) 

 
 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dzieje lubelskiego ośrodka kościelnego w 
historiografii 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Lublin ecclesiastic center in historiography 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Jacek Chachaj 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 

 

Wymagania wstępne Brak 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Zapoznanie studentów z dziejami lubelskiego ośrodka kościelnego 

C2 - Przedstawienie zmian wizji rozwoju struktur kościelnych w Lublinie w historiografii 

C3 - Omówienie zmian zachodzących w metodach badań dotyczących lubelskiego ośrodka kościelnego 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej badań nad dziejami lubelskiego ośrodka kościelnego, 
którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności 
profesjonalnej 

K_W05 

W_02 Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, 
wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury 
właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych właściwe 
dla historii badań nad dziejami lubelskiego ośrodka kościelnego 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Materiał realizowany na wykładzie obejmuje dzieje lubelskiego ośrodka kościelnego od początków jego 
kształtowania do dnia dzisiejszego. Program obejmuje przedstawienie zmian dotyczących struktur 
kościelnych związanych z Lublinem w poszczególnych etapach dziejów, a także postępu historiografii 
dotyczącej omawianego ośrodka. Założeniem jest zarysowanie rozwoju struktur kościelnych w Lublinie 
oraz dziejów zmian stosowanych w historiografii metod oraz wizji rozwoju lubelskiego centrum 
kościelnego. 

 
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 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniow 

W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniow 

 



VI. Kryteria oceny, wagi 
Ocena bardzo dobra: Wyczerpująca wiedza w zakresie dziejów lubelskiego ośrodka kościelnego oraz 
dotyczącej go historiografii; całkowita i samodzielna interpretacja faktów 
Ocena dobra: Podstawowa wiedza w zakresie dziejów lubelskiego ośrodka kościelnego oraz dotyczącej go 
historiografii; podstawowa interpretacja faktów 
Ocena dostateczna: Elementarna wiedza w zakresie dziejów lubelskiego ośrodka kościelnego oraz 
dotyczącej go historiografii; minimalna interpretacja faktów 
Ocena niedostateczna: Brak wiedzy lub niedostateczna wiedza w zakresie dziejów lubelskiego ośrodka 
kościelnego oraz dotyczącej go historiografii; brak kompetencji interpretacji faktów. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Chachaj J., Bliżej schizmatyków niż Krakowa. Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku, Lublin 2012.  
Chachaj J., Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych, Lublin 2010.  
Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2012. 
Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej, red. R. Niedźwiadek, Lublin 2019 (fragmenty). 
Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 1-4, Kraków 1998-2002.  
Marczewski J. R., Duszpasterska działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie, Lublin 2002.  
Myśliński K., Najstarszy Lublin - proces tworzenia się średniowiecznego miasta, Rocznik Lubelski, 9 (1966), 
s. 145-188.  
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju 
przestrzennego, Warszawa 2006.  
Szafran P., Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958.  
Wadowski J. A., Kościoły lubelskie, Kraków 1907. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU 
I Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Eastern Churches in the Commonwealth 

Kierunek studiów Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Irena Wodzianowska 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej 

 
II Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Kościoła 
powszechnego; 

C2 - Znajomość dziejów Kościołów wschodnich w Polsce 

 
III Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych 
zwłaszcza z zakresu historii Kościołów wschodnich 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę na temat głównych nurtów historiografii i zna 
dokonaniach ośrodków i szkół badawczych zakresie badań nad 
dziejami Kościołów wschodnich 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych środowisk 
Kościołów wschodnich 

K_W07 

 
IV Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Kształtowanie się Kościołów wschodnich  
2. Podział i tendencje unijne  
3. Kościół prawosławny na ziemiach polskich (XIV-XVI)  
4. Unia brzeska  
5. Spory katolicko-prawosławne w XVII wieku  
6. Polityka rosyjska wobec prawosławnych w Rzeczypospolitej (XVII-XVIII)  
7. Rozwój struktur unijnych w wieku XVIII  
8. Życie codzienne duchowieństwa wschodniego  
9. Bractwa i aktywność wiernych  
10. Likwidacja struktur Kościoła greckokatolickiego (1793-1795)  
11. Ormianie na ziemiach polskich  
12. Struktury i rozwój  
13. Formy aktywności Kościoła ormiańskiego w Rzeczypospolitej 

 



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 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Sprawdzone i uzupełnione 
kolokwium 

W_02 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Sprawdzone i uzupełnione 
kolokwium 

W_03 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Sprawdzone i uzupełnione 
kolokwium 

 
VI Kryteria oceny, uwagi 

obecność na zajęciach – 20% 
kolokwium – 80% 
 

VII Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 10 

 
VIII Literatura 

Literatura podstawowa 

L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. 2: wieki XVI-XVIII, red. J. 
Kłoczowski, Kraków 1969, s. 781-1049.  
J. Chrząszczewski, Kościoły Ormian polskich, Warszawa 2001.  
Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992.  
A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej, Białystok 2001.  
E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2000.  
R. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1998.  
Socjografia Kościoła greckokatolickiego na Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie w 1782 roku, oprac. i wydał 
M. Radwan, Lublin 2004.  
K. Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.  
M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982. 

Literatura uzupełniająca 

L. Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w 
Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-
1795, Lublin 2006.  
A. Gil, I. Skoczylas, Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: 
metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin-Lwów 2014.  
B. Gudziak, Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej, 
Lublin 2008.  
W. Kołbuk, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1772-1914), Lublin 1992.  
W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r., Lublin 1998.  
Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, red. P. Chomik, Białystok 2000.  
P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 2003.  
B. Lorens, Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780, Rzeszów 2014. 
S. Nabywaniec, Unicka archidiecezja kijowska w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa 
Wołodkowicza 1762-1778, Rzeszów 1998. 
M. Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim. 1796-1839, Lublin 2004. 
B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, Lublin 2010.  
T. Śliwa, Okruchy z historii kościoła obrządku greckiego, Przemyśl 2017.  
D. Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Siedlce–Lublin 2013.  
Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, oprac. i 



wydał Marian Radwan, Lublin 2004.  
I. Wodzianowska, Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej 
połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie, Lublin-Tczew 2018. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU [zacznij] 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Stosunki państwo – Kościół po II wojnie światowej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim State and Church relations after the Second World 
War 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Sabina Bober 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład wykład II 1 

 

Wymagania wstępne zainteresowanie tematyką wykładu 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- ukazanie roli jaką odgrywał Kościół po wojnie w kształtowaniu świadomości narodowej.  

C2- przedstawienie sylwetek księży i biskupów, którzy przeciwstawiali się indoktrynacji społeczeństwa 
przez władze komunistyczne. 

C3-ukazanie roli Kościoła w obliczu nowych wyzwań III RP. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę o relacjach państwo-Kościół  po II wojnie 
światowej 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii dotyczącej relacji państwo-Kościół  po II wojnie 
światowej oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych 
zakresie tych badań 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów relacji między państwem, a Kościołem w Polsce po II wojnie 
światowej 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Należy spojrzeć na półwiecze Kościoła funkcjonującego w dwóch systemach: komunistycznym i 
demokratycznym. Kościół po wojnie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości pojałtańskiej z 
jednoczesnym zachowaniem pełnej autonomii. Po upadku PRL, musiał sprostać nowym wyzwaniom jakim 
była min. Unia Europejska, co nie pozwalało żywić złudzeń, iż obejdzie się bez nacisków na przyjęcie 
ustawodawstwa godzącego w zasady życia chrześcijańskiego 

 
  



V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa, 
sprawozdanie pisemne z 
przeprowadzonego zaliczenia 

W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa, 
sprawozdanie pisemne z 
przeprowadzonego zaliczenia 

W_03 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa, 
sprawozdanie pisemne z 
przeprowadzonego zaliczenia 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra: do 2 nieobecności, zaliczenie 1 lektury (wskazanej na pierwszych zajęciach), bardzo 
dobra znajomość historii Kościoła po II wojnie światowej.  
Ocena dobra: do 3 nieobecności, ogólna wiedza dotycząca historii Kościoła po II wojnie światowej . 
Ocena dostateczna: do 5 nieobecności, podstawowa wiedza dotycząca historii Kościoła po II wojnie 
światowej 
Ocena niedostateczna: powyżej 6 nieobecności, brak wiedzy na temat historii Kościoła po II wojnie 
światowej. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Z. Zieliński, S. Bober, Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009.  
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990 w świetle 
dokumentów MSW, Warszawa 2000.  
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2004.  
P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Warszawa 2001.  
J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997. 
P. Raina, Cele polityki PRL wobec Watykanu, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca 

A. Micewski, Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu, Paryż 1982.  
S. Bober, Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL, Lublin 2006.  
S. Wyszyński, Pro memoriał, T. 1: 1948-1952, Warszawa 2017. 
S. Wyszyński, Pro memoriał, T. 2: 1953, Warszawa 2017. 
Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009. 
D. Zamiatała, Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 1945-1950, Lublin 2000. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Chrześcijanie pierwszych wieków. Teksty i 
archeologia. 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Christians of the First Ages. Texts and Archaeology. 

Kierunek studiów  historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Piotr Plisiecki 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 

 

Wymagania wstępne Znajomość historii powszechnej późnej starożytności i wczesnego średniowiecza 
na poziomie licencjackim. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Poznanie początków Kościoła. 

C 2. Zapoznanie z głównymi etapami rozwoju gmin chrześcijańskich. 

C 3. Nauka wykorzystania źródeł archeologicznych do poznania dziejów Kościoła. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę z zakresu na temat procesów historycznych 
zachodzące w okresie wczesnego chrześcijaństwa 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii wczesnochrześcijańskiej oraz zna dokonaniach ośrodków 
i szkół badawczych zakresie badań nad archeologią i tekstologią 
wczesnego chrześcijaństwa 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
archeologią i tekstologią wczesnego chrześcijaństwa 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Początki gmin chrześcijańskich 
2.Struktury wczesnego Kościoła 
3. Prześladowania chrześcijan 
5. Stosunek chrześcijan do zagadnień politycznych i społecznych 
6. Chrześcijanie pierwszych wieków wobec instytucji państwa rzymskiego. 
7. Problem deifikacji władców. 
8. Bogactwo a problem zbawienia. 
9. Konflikty religijne i problem pierwszych herezji. 
10. Pozostałości pierwszych kościołów chrześcijańskich. 

 
  



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 Wykład uniwersytecki Zaliczenie ustne na ocenę Protokół zaliczenia 

W_02 Wykład uniwersytecki Zaliczenie ustne na ocenę Protokół zaliczenia 

W_03 Wykład uniwersytecki Zaliczenie ustne na ocenę Protokół zaliczenia 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra, dobra, dostateczna: Student orientuje się w najważniejszych etapach rozwoju 
chrześcijaństwa i ewaluacji struktur gmin chrześcijańskich w stopniu bardzo dobrym, dobrym lub 
dostatecznym. Potrafi wymienić (w stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym ) istotne wydarzenia, 
które wpłynęły na początkowe dzieje Kościoła. W stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym umie 
przedstawić powody prześladowania chrześcijan. W stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym 
potrafi opisać wybrane zabytki archeologii chrześcijańskiej. 
Ocena niedostateczna: Student nie orientuje się w najważniejszych etapach rozwoju chrześcijaństwa i 
ewaluacji struktur gmin chrześcijańskich. Nie potrafi wymienić istotnych wydarzeń, które wpłynęły na 
początkowe dzieje Kościoła. Nie umie wystarczająco przedstawić powodów prześladowania chrześcijan. Nie 
potrafi opisać wybranych zabytków archeologii chrześcijańskiej. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992. 
E. Gibbon, Upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie, Warszawa 2000. 
P. Brown, Świat późnego antyku, Warszawa 1991.  

Literatura uzupełniająca 

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, opr. M. Starowieyski, Kraków 1998. 
H. Rahner, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986. 
Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III – IV w., red. J. Śrutwa, Lublin 1988. 
J. Śrutwa, Studia z dziejów Kościoła w starożytności, Lublin 1999. 
A.G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95 – 197), Warszawa 1990. 
Szczegółowa lista lektur jest podawana i omawiana podczas pierwszych zajęć.  

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prehistoria religii 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Prehistory of Religion 

Kierunek studiów  historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Piotr Plisiecki 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 

 

Wymagania wstępne Znajomość prehistorii na poziomie licencjackim (ukończone zajęcia z prehistorii 
ziem polskich/pradziejów ziem polskich z wynikiem pozytywnym) 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie dziejów religii pradziejowej na obszarze Europy oraz 
dzisiejszych ziem polskich. 

C2 Poznanie metod pracy archeologa i badacza religii, specyfiki badań archeologicznych i 
religioznawczych. 

C3 Wyczulenie na obecność zabytków pradziejowych w otaczającym nas świecie. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat do badań archeologicznych i 
religioznawczych 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych 
zakresie badań archeologicznych dotyczących prehistorii religii 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
archeologicznych odkryć i ustaleń dotyczących wierzeń pra człowieka 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

a. Teoria historii religii. 
b. Badacze początków religii i ich dzieła. 
c. Źródła do dziejów religii pradziejowej. 
d. Antropogeneza a początki religii. 
e. Paleolit w Europie i na świecie. 
f. Stanowiska paleolityczne ważne dla dziejów religii. 
g. Kultura pavlovska i inne znaleziska z obszaru Moraw. 
h. Religie neolitu. 
i. Kultury megalityczne i ich religie. 
j. Stanowiska neolityczne na Malcie (Tarxien, Xemxija i inne) 
k. Problem grobowców kujawskich w Polsce. 
l. Problem religii szamańskich w prehistorii.  



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 Wykład uniwersytecki Zaliczenie ustne na ocenę. Protokół zaliczenia 

W_02 Wykład uniwersytecki Zaliczenie ustne na ocenę. Protokół zaliczenia 

W_03 Wykład uniwersytecki Zaliczenie ustne na ocenę. Protokół zaliczenia 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra, dobra, dostateczna: Student orientuje się w najważniejszych etapach rozwoju religii 
pradziejowej w stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym. Potrafi wymienić (w stopniu bardzo 
dobrym, dobrym lub dostatecznym ) przykłady zabytków, miejsc lub zachowań , które miały związek z 
prehistorią religii. W stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym umie przedstawić sposoby 
rozumienia religii na przestrzeni dziejów. W stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym potrafi 
opisać wybrane zabytki prehistorii religii omawiane podczas wykładów. 
Ocena niedostateczna: Student nie orientuje się w najważniejszych etapach rozwoju religii pradziejowej. 
Nie potrafi wymienić przykładów zabytków, miejsc lub zachowań , które miały związek z prehistorią religii. 
Nie umie przedstawić sposobów rozumienia religii na przestrzeni dziejów. Nie zna zabytków prehistorii 
religii omawianych podczas wykładów. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kozłowski J.K., Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków 2004, Wielka Historia Świata, T. 1 (wybrane 
zagadnienia).  
Stary i Nowy Świat. Od „rewolucji” neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, red. J. Śliwa Kraków 
2005, Wielka Historia Świata, T. II 
Leroi – Gourhan A., Religie prehistoryczne, Warszawa 1966.  
Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa 1988. 

Literatura uzupełniająca 

Człowiek i środowisko w pradziejach, red. J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski, Warszawa 1983.  
Trzciński Ł., Człowiek pierwotny i jego wierzenia, Kraków 1996. 
Albright W.F., Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, Warszawa 1967. 
 Eliade M., Aspekty mitu, Warszawa 1998. 
Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1-3, Warszawa 1997. 
Eliade M., Traktat o historii religii, Warszawa 2009.   
Frazer J.G., Złota gałąź, Warszawa 1978. 
Petzinger von G., Pierwsze znaki. Najstarsze symbole świata, Kraków 2018. 
Zimoń H., Monoteizm pierwotny. Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka w wiedeńskiej szkole 
etnologicznej, Lublin 2001. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Początki Polski (X – XI w.) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Beginnings of Poland (10 – 11th Cent.). 

Kierunek studiów  historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Piotr Plisiecki 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 

 

Wymagania wstępne Znajomość historii Polski średniowiecznej na poziomie licencjackim. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Przedstawienie etapów powstawania państwa polskiego w X – XI wieku. 

C. 2. Poznanie źródeł do historii Polski Pierwszych Piastów.   

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat procesów historycznych zachodzące w 
państwie wczesnopiastowskim 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych 
zakresie badań dotyczących Polski Pierwszych Piastów 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów Polski we wczesnym średniowieczu 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Problem chrztu Mieszka I.  
Miejsce i czas przyjęcia chrztu przez Mieszka I. 
Chrystianizacja Polski. 
Formowanie się granic państwa polskiego.  
Relacje z sąsiadami - wojny i sojusze. 
Problem współpracy z cesarstwem niemieckim.  
Bitwa pod Cedynią w świetle ówczesnych źródeł.  
Początki Kościoła katolickiego w Polsce. 
Organizacja diecezji polskich. 
Problem niezależności arcybiskupstwa gnieźnienskiego 
Postać i dzieło św. Wojciecha. 
Działalność św. Brunona z Kwerfurtu. 
Pięciu Braci Męczenników, ich życie i kult. 
Symbole Państwa Piastów.  
Najstarsze budowle kościelne w Polsce. 
Źródła do dziejów Polski pierwszych Piastów 



 
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 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne na ocenę Protokół zaliczenia 

W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne na ocenę Protokół zaliczenia 

W_03 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne na ocenę Protokół zaliczenia 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra, dobra, dostateczna: Student orientuje się w najważniejszych etapach rozwoju Polski 
Pierwszych Piastów w stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym. Potrafi wymienić (w stopniu 
bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym ) przykłady zdarzeń, zabytków lub miejsc, które miały związek z 
powstawaniem państwa piastowskiego. W stopniu bardzo dobrym, dobrym lub dostatecznym umie 
przedstawić najważniejsze hipotezy dotyczące Polski Pierwszych Piastów. W stopniu bardzo dobrym, 
dobrym lub dostatecznym potrafi omówić najważniejsze źródła dotyczące tematyki prezentowanego 
wykładu. 
Ocena niedostateczna: Student nie orientuje się w najważniejszych etapach rozwoju Polski Pierwszych 
Piastów. Nie potrafi wymienić żadnych przykładów zdarzeń, zabytków lub miejsc, które miały związek z 
powstawaniem państwa piastowskiego. Nie umie przedstawić najważniejszych hipotez dotyczących Polski 
Pierwszych Piastów. Nie zna i nie potrafi omówić najważniejszych źródeł dotyczących tematyki 
prezentowanego wykładu. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Wyrozumski, Dzieje Polski Piastowskiej (VIII – 1370), Kraków 2003. 
T. Wojciechowski, Szkice historyczne XI wieku, Warszawa 1951. 
G. Labuda, Szkice historyczne X – XI wieku, Poznań 2004. 
G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1 – 3, Poznań 1987.  

Literatura uzupełniająca 

J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu, Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi 
tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986. 
Cz. Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski, Lublin 2000. 
K. Jasiński, Rodowód Pierwszych Piastów, Poznań 2004. 
P. Urbańczyk, Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000. 
J. Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa 1962. 
K. Ożóg, 966. Chrzest Polski, Kraków 2016. 
D.A. Sikorski, Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło do dziejów Kościoła w Polsce), 
Poznań 2012. 
J. Dobosz, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początków XIII wieku, Poznań 2002. 
G. Labuda, Mieszko II Król Polski (1025 – 1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 
1992.  

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Papieże i papiestwo w dziejach Europy 
średniowiecznej i nowożytnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The popes and the papacy in history of Europe in the 
Middle Ages and the Early Modern Period 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Jacek Chachaj 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 

 

Wymagania wstępne Brak 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Zapoznanie studentów z dziejami instytucji papiestwa w średniowieczu i epoce nowożytnej 

C2 – Przedstawienie roli papiestwa i poszczególnych papieży w dziejach Europy w średniowieczu i epoce 
nowożytnej 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat procesów historycznych dotyczących 
dziejów papieży i papiestwa w Europie średniowiecznej i nowożytnej 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych 
zakresie badań nad dziejami papieży i papiestwa w Europie 
średniowiecznej i nowożytnej 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów papieży i papiestwa w Europie średniowiecznej i nowożytnej 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Materiał realizowany na wykładzie obejmuje przedstawienie roli poszczególnych papieży oraz dzieje 
instytucji papiestwa w dziejach Europy średniowiecznej i nowożytnej. Program obejmuje przedstawienie 
najważniejszych wydarzeń, a także zmian dotyczących znaczenia papiestwa i jego wpływu na życie 
religijne, społeczne, gospodarcze i polityczne państw europejskich. Zakłada także ukazanie 
najważniejszych postaci papieży i wpływu ich działalności, zarówno w perspektywie bezpośrednich 
skutków, jak też długiego trwania w historii. 

 
  



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 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Protokół 

U_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Protokół 

K_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Protokół 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena bardzo dobra: Wyczerpująca wiedza w zakresie wiadomości dotyczących papieży i papiestwa w 
dziejach Europy średniowiecznej i nowożytnej; całkowita i samodzielna interpretacja faktów 
Ocena dobra: Podstawowa wiedza w zakresie wiadomości dotyczących papieży i papiestwa w dziejach 
Europy średniowiecznej i nowożytnej; podstawowa interpretacja faktów 
Ocena dostateczna: Elementarna wiedza w zakresie wiadomości dotyczących papieży i papiestwa w 
dziejach Europy średniowiecznej i nowożytnej; minimalna interpretacja faktów 
Ocena niedostateczna: Brak wiedzy lub niedostateczna wiedza w zakresie wiadomości dotyczących papieży i 
papiestwa w dziejach Europy średniowiecznej i nowożytnej; brak kompetencji interpretacji faktów. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, cz. 2: średniowiecze, wznowienie, Warszawa 1989. 
M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, cz. 3: czasy nowożytne 1517-1758, Warszawa 1989. 
M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, cz. 3’: czasy nowożytne 1758-1914, Warszawa 1991. 
(odpowiednie fragmenty) 
S. Bylina, Zakony i papiestwo w średniowieczu (X-XIV w.), w: Szkice z dziejów papiestwa, t. 1, red. I. 
Koberdowa, J. Tazbir, Warszawa 1989, s. 11-73. 
P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), przeł. J. Grosfeld, Warszawa 1989. 
R. Fisher-Wollpert, Leksykon papieży, przeł. B. Białecki, Kraków 1990. 
K. Górski, Papiestwo w Rzymie, Kraków 1990. (rozdział I) 
M. D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2: 600-1500, Warszawa 1988. (odpowiednie fragmenty) 
B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 2: Wczesne średniowiecze chrześcijańskie, wyd. 2, Lublin 2005. 
B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 3: Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego, wyd. 2, Lublin 2001. 
B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 4: Jesień kościelnego średniowiecza, wyd. 2, Lublin 2008. 
B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim, wyd. 2, Lublin 
2004. 
B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 6: Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia, wyd. 2, 
Lublin 2003. 
J. Mercier, Dwadzieścia wieków historii Watykanu, przeł. J. Pieńkos, Warszawa 1986, (wybrane 
fragmenty) 
L. J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła, t. 4: 1715-1848, Warszawa 1987. 
(odpowiednie fragmenty) 
H. Stadler, Leksykon papieży i soborów, przeł. M. L.Kalinowski, M. Struczyński, B. Tarnas, Warszawa 1992. 
J. Tazbir, Jezuici między Rzecząpospolitą a Rzymem, w: Szkice z dziejów papiestwa, t. 1, red. I. 
Koberdowa, J. Tazbir, Warszawa 1989, s. 74-131. 
H. Tüchle, Historia Kościoła, t. 3: 1500-1715, Warszawa 1986. (odpowiednie fragmenty) 
J. Wierusz Kowalski, Poczet papieży, Warszawa 1986. 
Z. Zieliński, Papiestwo i Papieże dwóch ostatnich wieków, wyd. 3, Warszawa 1999. (odpowiednie 
fragmenty) 



KARTA PRZEDMIOTU 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XIX i 
XX w. wobec Kościoła i religii 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociopolitical Ideologies and Doctrines in the 19th 
and 20th centuries vis-a-vis the Church and 
Religion 

Kierunek studiów historia 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina historia 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Witold Matwiejczyk 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 
 

Wymagania wstępne W.1. Ogólna orientacja w historii politycznej i religijnej Europy XIX i XX w. 
W.2. Umiejętność korzystania z biblioteki naukowej i samodzielnej lektury tekstu. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1: Ukazanie historycznych podstaw dla przemian kulturowych i ideowych współczesnej Europy 
zachodniej 
C2: Ukazanie from i kierunków rozwoju głównych nurtów ideologicznych w Europie zachodniej XIX i XX w. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę z zakresu historii myśli politycznej Europy 
Zachodniej w XIX i XX w. 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii wczesnochrześcijańskiej oraz zna dokonaniach ośrodków 
i szkół badawczych w zakresie historii myśli politycznej Europy 
Zachodniej w XIX i XX w. 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla historii 
myśli politycznej Europy Zachodniej w XIX i XX w. 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Procesy industrializacji w Europie - droga do nowoczesności i jej skutki społeczne. 
2. Narodziny i rozwój ideologii w Europie XIX wieku. 
a. konserwatyzm – ideologiczne podstawy i praktyczne konsekwencje. 
b. liberalizm i jego stosunek do Kościoła i religii na wybranych przykładach. 
c. socjalizm i jego stosunek do Kościoła i religii na wybranych przykładach. 
d. komunizm i jego stosunek do Kościoła i religii na wybranych przykładach. 
e. nacjonalizm i jego stosunek do Kościoła i religii na wybranych przykładach. 
3. Ideologie XX wieku   
a. faszyzm  
b. nazizm  



c. komunizm bolszewicki. 
4. Ewolucja roli Kościołów i religii w procesie modernizacji społeczeństw Europy zachodniej - od 
sekularyzacji do laicyzacji. 
5. Od "kwestii socjalnych" XIX w. do współczesnych państw opiekuńczych – dyskusja ideologiczna między 
liberalizmem, socjalizmem i komunizmem w XX w. 
6. Ruch robotniczy i ruch feministyczny w nowoczesnej Europie- czyli o ewolucji ruchów masowych i ich 
postawach wobec Kościoła i religii. 

 
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 Wykład konwencjonalny 

Dyskusja 
Zaliczenie ustne Protokół zaliczenia 

W_02 Wykład konwencjonalny 
Dyskusja 

Zaliczenie ustne Zaliczenie ustne 

W_03 Wykład konwencjonalny 
Dyskusja 

Zaliczenie ustne Zaliczenie ustne 

 
VI. Kryteria oceny, uwagi 

Obecność na wykładzie, zaliczenie końcowe z treści programowych wykładu. 
Skala ocen typowa. Ocena bdb od 80%, ocena db+ od 70 %, ocena db od 60%, ocena dst.+ od 50 %, ocena 
dst. od 40%. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 45 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 2, oprac. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, 
Warszawa 1999 (tam dalsza bibliografia szczegółowa). 
Encyklopedia Politologii, red. M. Żmigrodzki:  
t. 2,  Ustroje państwowe, red. W. Skrzydło, M. Chmaj, Zakamycze 2000, 
t. 3,  Partie i systemy partyjne, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Zakamycze 1999, 
t. 4,  Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M Marczewska-Rytko, E. Olszewski, 
Zakamycze 2000; 
Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004 
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995 
Bernacki W., Od modernizmu do postmodernizmu, Kraków 2000 
Skarzyński R., Konserwatyzm, zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998 
Miklaszewska J., Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994 
Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996 
Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, t. 1-3, Warszawa 1988 
Anderson B., Wspólnoty wyobrażone, Kraków-Warszawa 1997 
Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998. 
Bartyzel J., Umierać ale powoli. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 
1815-2000, Kraków 2002 
Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe, Warszawa 2000 
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, wyd. nowe, Warszawa 2002 
Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994 
Duroselle, Początki katolicyzmu społecznego we Francji (1822-1870), Warszawa 1961  



Davies N., Europa, przeł. E. Tabakowska, Kraków 1998. 
Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w 
latach 1500-2000, przeł. M. Kluźniak, Warszawa 1994. 
Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003. 
Kukiel M., Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992. 
Zieliński Z., Papiestwo i papieże ostatnich dwóch wieków (1775-1978), t. 1-2, Warszawa 1983. 
Literatura uzupełniająca 
Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków2005; 
Aldridge A., Konsumpcja, Warszawa 2006; 
Baravi E., Pomian K., Rewolucja europejska 1945-2007, Warszawa 2011; 
Bauman Z., Europa - niedokończona przygoda, Kraków 2005; 
Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006; 
Burrin Ph., Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Kraków 2013; 
Chrześcijaństwo a jedność Europy, red. E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, Lublin 2006; 
Fumaroli M., Państwo kulturalne: religia nowoczesności, Kraków 2008; 
Kołakowska A., Wojny kultur i inne wojny, Warszawa 2010; 
Krawczak R., Podstawy cywilizacji europejskiej, Warszawa 2006; 
Kulturowe wartości Europy, red. H. Joas i K. Wiegsndt, Warszawa 2012; 
Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013; 
Schulze H., Państwo i naród w dziejach Europy, Warszawa 2012; 
Społeczeństwa i kultury Europy, red. K. Jajecznik, Warszawa 2010; 
Wolf E. R., Europa i ludy bez historii, Kraków 2009. 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU: 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Geografia i kartografia starożytna i średniowieczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ancient and medieval geography and cartography 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Piotr Kochanek 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład 15 IV 1 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1: Zaznajomienie słuchaczy i podstawowymi pojęciami  

C2: Zarys historii tej dyscypliny 

C3: Mapa jako źródło historyczne 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat procesów historycznych zachodzących 
w obrębie geografii i kartografii antycznej i średniowiecznej 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych w 
zakresie badań geografią i kartografią antyczną i średniowieczną 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
geografii i kartografii antycznej i średniowiecznej 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Uwagi wstępne i omówienie polskiej bibliografii przedmiotu 
2. Geografia Grecji antycznej 
3. Rekonstrukcjonizm – jego rola w kartografii greckiej i rzymskiej 
4. Idea kulistości Ziemi a globus Kratesa z Mallos 
5. Geografia rzymska i średniowieczna  
6. Mapy Beatusa z Liébana 
7. Tzw. mapy Makrobiusza 
8. Klasyczne (małoformatowe) średniowieczne mappae mundi 
9. Klasyczne (wielkoformatowe) średniowieczne mappae mundi 
10. Rola schematów w kartografii średniowiecznej 
11. Rola naturalnych granic na mapie średniowiecznej 
12. Winieta na mapie średniowiecznej 
13. Akrostych imienia ADAM 
14. Orientacja mapy a orientacja świątyń chrześcjańskich 
15. Podsumowanie 



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 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Kolokwium ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny: 
1) Obecność na zajęciach 
2) Kolokwium ustne 
 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

The History of Cartography, vol. 1: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe, ed. by J.B. 
Harley and D.A. Woodward, Chicago 1987; 
Strzelczyk J., Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu, Wrocław –  
Warszawa 1970 

Literatura uzupełniająca 

Bradford E., Wędrówki z Homerem, Warszawa 1967 
Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 1963 
Bujak F., O średniowiecznych mapach żeglarskich, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział 
Historyczno-Filozoficzny”, seria II, 21(46) (1903), s. 190-264 
Cary M., Warmington E.H., Starożytni odkrywcy, Warszawa 1968 
Ducin S., Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i w Rzymie, Lublin 1997 
Jerozolima w kulturze europejskiej, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997 
Olszewicz B., Legendy geograficzne średniowiecza, Kraków 1926 
Piskozub A., Opływania ziemi, Gdańsk 1994 
Sirko M., Zarys historii kartografii, Lublin 1999 
Staszewski J., Historia nauk o Ziemi w zarysie, Warszawa 1966 
Strzelczyk J., Odkrywania Europy, Poznań 2000 
Strzelczyk J., Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004 

 
  



KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu "Kocioł bałkański". Dyplomacja europejska u progu 
Wielkiej Wojny 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim "The Balkan Powder Keg". The European Diplomacy 
on the eve of Great War 

Kierunek studiów  Historia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Stopień 2 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ewa M. Ziółek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 4 1 

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie problematyką. 
Znajomość podstawowych faktów dotyczących historii politycznej XIX w. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zapoznanie studentów ze specyfiką uwarunkowań politycznych na Bałkanach w XIX/XX w. 

C2: Przedstawienie konfliktów bałkańskich i konfliktów mocarstwa europejskich na Bałkanach w obliczu 
narastającego konfliktu mocarstw skutkującego wybuchem I wojny światowej 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 
szczegółową wiedzę na temat działań dyplomacji europejskiej u progu 
I wojny światowej 

K_W04 

W_02 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych głównych nurtach 
historiografii oraz zna dokonaniach ośrodków i szkół badawczych w 
zakresie badań dziejami dyplomacji europejskiej u progu Wielkiej 
Wojny 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
dziejów dyplomacji europejskiej przed I wojną światową 

K_W07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład koncentruje się na ukazaniu specyficznej sytuacji narodów i krajów położonych na Bałkanach w 
końcu XIX i na początku XX w. tematyka obejmuje zarówno ruch narodowowyzwoleńczy w omawianym 
regionie, jak też realizację celów politycznych mocarstw europejskich w tej części Europy i ich konflikty 
oraz ich wpływ na sytuację polityczną na kontynencie, prowadzącą w rezultacie do wybuchu wojny 
światowej. 

 
  



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 Wykład konwencjonalny 
Praca z materiałem kartograficznym 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny 
Praca z materiałem kartograficznym 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny 
Praca z materiałem kartograficznym 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach potwierdzonej wpisem na listę, 
aktywnym udziałem w proponowanej dyskusji oraz ustnym kolokwium z zakresu wykładu.  
Ocena niedostateczna: student nie zna omawianej na wykładzie problematyki, nie posługuje się 
terminologią naukową, nie umie przedstawić własnego stosunku do omawianych zagadnień;  
Ocena dostateczna: student potrafi w sposób ogólny przedstawić problematykę, dostrzega zależności 
przyczynowo skutkowe, posługuje się terminologią naukową, potrafi się ustosunkować do najważniejszych 
omawianych wydarzeń,  
Ocena dobra: student potrafi przedstawić problematykę omawianą na wykładzie oraz przeanalizować 
zależności przyczynowo-skutkowe, posługuje się poprawnie terminologią naukową i podstawowymi 
ujęciami teoretycznymi, potrafi przedstawić swój stosunek do omawianych wydarzeń,  
Ocena bardzo dobra: student w sposób wyczerpujący przedstawia problematykę wykładu, umie 
przeanalizować i właściwie uargumentować zależności przyczynowo-skutkowe, posługuje się swobodnie 
terminologią naukową i świadomie wybranymi ujęciami teoretycznymi, potrafi przedstawić swój stosunek 
do omawianych zagadnień wraz z właściwą argumentacją. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5 
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