
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   WARSZTAT ARCHIWISTY 

Nazwa w języku angielskim:   THE ARCHIVIST WORKSHOP 

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):  DRUGIEGO STOPNIA 

Rok studiów:   PIERWSZY 

Semestr:   DRUGI 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Dariusz Magier 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Dariusz Magier 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

warsztatem pracy archiwisty, w szczególności z 

metodami pracy, środkami technicznymi oraz 

podstawami prawnymi tworzenia i przechowywania 

zasobu archiwalnego.  

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 

Ma pogłębioną wiedzę o podstawach prawnych i techniczno-materialnych 

w zakresie postępowania z dokumentacją zarówno w obszarze bliższego jak 

i dalszego przedpola archiwalnego 

K_W03 

K_W10 

W_02 
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie obiegu dokumentacji, w tym 

elektronicznego zarządzania dokumentacją 

K_W03 

K_W13 

W_03 
Zna w sposób pogłębiony zależności pomiędzy podmiotami działającymi w 

zakresie zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji 

K_W10 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi stosować wiedzę ze wszystkich dziedzin archiwistyki do oceny 

różnych zjawisk zachodzących w sferze działalności aktotwórców, 

administracji archiwalnej oraz potrzeb użytkowników zasobu 

K_U01 

K_U05 

K_U13 

U_02 

Posiada umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa 

archiwalnego dotyczących głównych obszarów postępowania z 

dokumentacją 

K_U01 

K_U08 

K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Potrafi określić priorytety w realizacji celów i zadań zarówno w 

odniesieniu do administracji archiwalnej, jak i w odniesieniu do biurowości 

aktotwórców 

K_K04 

K_K06 

K_K09 

K_K10 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólna wiedza z zakresu archiwistyki z pierwszego stopnia studiów. 



Treści modułu kształcenia: 

Zagadnienia prawne: 

Kształtowanie zasobu archiwalnego: 

Opracowanie zasobu:  

a. inwentarz kartkowy, 

b. inwentarz książkowy  

c. inne pomoce archiwalne (w tym bazy danych komputerowe). 

Opracowanie komputerowe materiałów archiwalnych: 

Opracowanie archiwaliów pozaaktowych 

Opracowanie archiwów prywatnych: 

Ewidencja akt w archiwum 

Podstawy konserwacji dokumentów: 

Przechowywanie archiwaliów: 

Zasady udostępniania akt: 

Konserwacja zbiorów archiwalnych 

Literatura podstawowa: 

Nawrocki Stanisław i Sierpowski Stanisław, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 2001.  

Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010.  

Literatura dodatkowa: 

Jabłońska Marlena, Nowe wyzwania archiwów, Toruń 2016.  

Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia praktyczne również w archiwum zakładowym i archiwum 

państwowym. Analiza literatury. Ćwiczenia z wykorzystaniem komputerowych baz danych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy nastąpi podczas zajęć laboratoryjnych przez 

odpowiedzi ustne.  

Forma i sposób zaliczenia: 

Obecność na zajęciach – dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze. Na ocenę końcową składają się 

aktywna obecność na zajęciach i kolokwium ustne. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 15 

Przygotowanie do sprawdzianu 15 

Przygotowanie do zajęć 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


