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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
WYKŁAD MONOGRAFICZNY NT. ROLA NAUKI I 
KULTURY W ZACHOWANIU POLSKOŚCI W 
OKRESIE ZABORÓW 

Nazwa w języku angielskim:  
 MONOGRAPHIC LECTURE ON THE SUBJECT - THE ROLE 
SCIENCE AND CULTURE IN MAINTAINING POLISH CULTURE 
DURING THE PARTITIONS 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  PIERWSZY STOPIEŃ 

Rok studiów:   2 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Jarosław Cabaj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Jarosław Cabaj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest ukazanie różnych form walki z 
zaborcami, podkreślenie znaczenia nauki i 
kultury w utrzymaniu tożsamości narodowej w 
warunkach niewoli politycznej 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu walk narodowowyzwoleńczych 
Polaków w XIX wieku oraz działań mających na celu przeciwdziałanie 
wynaradawiającej polityce władz zaborczych 

K_W01, K_W04 

W_02 Zna w ogólnym zarysie politykę zaborców wobec ludności polskiej K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wskazać i analizować zjawiska zachodzące w społeczeństwie polskim w 
XIX i na początku XX wieku 

K_U04 

U_02 
Argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej, wykorzystując 
wiedzę i własne doświadczenia badawcze, jak też poglądy reprezentantów 
różnych nurtów historiograficznych. 

K_U14 

U_03 
Potrafi określić i ocenić krytycznie stan swojej wiedzy fachowej z uwzględnieniem 
specyfiki danej sfery działalności zawodowej. 

K_U20 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Dokonuje samooceny własnych kompetencji K_K03 

K_02 
Docenia i szanuje, jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i 
kulturowe Polski, swojego regionu i Europy 

K_K06 

Forma i typy zajęć:  WYKŁAD 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza historyczna wyniesiona z poprzednich etapów edukacji 



Treści modułu kształcenia: 

Treści realizowane w piętnastu dwugodzinnych jednostkach tematycznych: 

1) Sytuacja polityczna ziem polskich pod zaborami (zajęcia 1); 

2) Powstania (2) 

3) Walka o utrzymanie tożsamości narodowej (3-5); 

4) Wpływ zaborów na świadomość społeczeństwa polskiego (6-7); 

5) Nauka polska w czasach niewoli: 

A) Szkoły wyższe na ziemiach polskich (8-9);; 

B) Towarzystwa naukowe (10-11); 

6) Ogólnopolskie obchody rocznic narodowych i uroczystości jubileuszowe na wybranych 

przykładach (12-13) 

7) Zjazdy środowisk naukowych i społeczno-zawodowych jako przykład powiązań 

ponadzaborowych (14); 

8)  Podsumowanie (15) 

 

Literatura podstawowa: 

Cabaj J., „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i społeczno-

zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007; 

Dybiec J., „Nie tylko szablą…”. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, 

Kraków 2004. 

Literatura dodatkowa: 

Iłowiecki M., Okręty na oceanie czasu. Historia nauki polskiej, Warszawa 2001; 

Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., pod red. Jerzego Jedlickiego , T. 1. Janowski M., Narodziny inteligencji: 

1750-1831, Warszawa 2008; T. 2, Jedlicki J., Błędne koło: 1832-1864, Warszawa 2008; T. 3., Micińska M.,  

Inteligencja na rozdrożach: 1864-1918, Warszawa 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z elementami konwersatorium, wykorzystanie środków multimedialnych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów nastąpi na podstawie obecności na zajęciach oraz dyskusji na wybrany 
temat 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne. Składowe oceny: 0-25% - obecność na zajęciach, 0-25% - aktywność na 

zajęciach, 0-50% - z dyskusji na wybrany temat. 



Bilans punktów ECTS*: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie lektury do zaliczenia z 
możliwością konsultacji z prowadzącym 

35 

Przygotowanie do zajęć i do zaliczenia 55 

Sumaryczne obciążenie studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


