
Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  TEORIA I METODYKA ARCHIWALNA   

Nazwa w języku angielskim:   ARCHIVAL THEORY AND METODOLOGY 

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, DRUGI 

Semestr:   DRUGI, TRZECI 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  DR HAB. DARIUSZ MAGIER 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: DR HAB. DARIUSZ MAGIER, DR ARKADIUSZ ZAWADZKI 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu teorii i metodyki 
archiwalnej oraz z całokształtem pracy archiwisty 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W01  
Ma poszerzoną wiedzę na temat sfery strukturalnej i instytucjonalnej oraz relacji 
w na gruncie organizacyjno-prawnym w zakresie działalności archiwalnej i 
zarządzania dokumentacją 

K_W01, K_W03, 
K_W10 

W02 
Ma pogłębioną wiedzę o więziach prawnych i techniczno-materialnych w zakresie 
postępowania z dokumentacją zarówno w obszarze bliższego jak i dalszego 
przedpola archiwalnego 

K_W03, K_W10 

W03 
Ma uporządkowaną wiedzę o zachodzących zmianach, jak również ich 
przyczynach i przewidywanych skutkach w zakresie kształtowania narastającego 
zasobu archiwalnego 

K_W01, K_W18 

W04 
Zna w sposób pogłębiony zależności pomiędzy podmiotami działającymi w 
zakresie zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji 

K_W10, K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi samodzielnie analizować przebieg zjawisk w zakresie biurowości, 
zarządzania dokumentacją oraz archiwizowaniu różnych rodzajów dokumentacji 
oraz formułować własne opinie na ten temat 

K_U01, K_U05, 
K_U08, K_U13 

U02 
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_U08, K_U13 

U03 
Posiada umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa archiwalnego 
dotyczących głównych obszarów postępowania z dokumentacją 

K_U01, K_U05, 
K_U08, K_U13, 

K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Posiada świadomość potrzeby krytycznej oceny zmian zachodzących w sferze 
działalności archiwalnej i zarządzania dokumentacją 

K_K04, K_K06, 
K_K09, K_K10 

K02 Potrafi określić priorytety w realizacji celów i zadań zarówno w odniesieniu do K_K04, K_K06, 



administracji archiwalnej, jak i w odniesieniu do biurowości aktotwórców K_K09, K_K10 

Forma i typy zajęć:  WYKŁAD 30 GODZ.; ĆWICZENIA LABORATORYJNE 30 GODZ. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

BRAK  

Treści modułu kształcenia: 

Wykład semestr II i III 
1. Terminologia archiwalna. 
2. Metody kształtowania zasobu archiwalnego 
3. Rozmieszczenie zasobu archiwalnego w Polsce 
4. Rewindykacja archiwaliów 
5. System ewidencyjny w archiwach 
6. Studia wstępne nad poszczególnymi typami akt. 
7. Charakterystyka kancelaryjna akt różnych typów. 
8. Inwentarze archiwalne. 
9. Uproszczone metody opracowania 
10. Wstęp do inwentarza i notatka informacyjna. 
11. Pomoce archiwalne wyższego rzędu. 
12. Studia wstępne nad poszczególnymi typami akt. 
13. Charakterystyka kancelaryjna akt różnych typów. 
14. Opracowanie akt administracji państwowej. 
15. Opracowanie akt samorządu terytorialnego. 
16. Opracowanie akt sądowych. 
17. Opracowania akt notarialnych. 
18. Opracowanie spuścizn. 
19. Opracowanie akt organizacji pozarządowych. 
20. Opracowanie akt luźnych i fotografii. 
Ćwiczenia semestr II. 
1. Słownik archiwalny 
2. Podstawy prawa archiwalnego. 
3. Działalność archiwalna: 
• Gromadzenie materiałów 
• Ewidencja 
• Przechowywanie 
• Opracowywanie 
• Zabezpieczenie 
• Udostępnianie i prowadzenie działalności informacyjnej 
4. Jednolity rzeczowy wykaz akt. 
5. Rodzaje dokumentacji niearchiwalnej i stosowane oznaczenia. 
6. Zasady opracowywania akt opracowanie akt administracji państwowej i samorządowej. 
7. Zasady opracowania akt hipotecznych. 
8. Gdy tylko jest taka możliwość, każdy z ww. tematów powinien być realizowany w siedzibie archiwum dlatego 
konieczne są częste zajęcia praktyczne w: Archiwum Państwowym w Siedlcach, w Archiwum Diecezjalnym w 
Siedlcach i Archiwum UPH w 
Siedlcach. 
Ćwiczenia semestr II-III. 
1) Metodyka sporządzania inwentarzy archiwalnych. 
2) Konserwacja doraźna i specjalistyczna akt. 
3) Udostępnianie akt i prowadzenie działalności informacyjnej w archiwach. 
4) Organizacja i zadania archiwów zakładowych. 
5) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 
6) Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych akt do przekazania do Archiwum Państwowego. 
7) Gdy tylko jest taka możliwość, każdy z ww. tematów powinien być realizowany w siedzibie archiwum dlatego 
konieczne są częste zajęcia praktyczne w: Archiwum Państwowym w Siedlcach, w Archiwum Diecezjalnym w 
Siedlcach i Archiwum UPH w Siedlcach 

Literatura podstawowa: 



1. H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.  

2. Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2009.  

3. Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 1995.  

4. Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów, Toruń 2016.  
2. H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy / Analiza literatury / Zajęcia praktyczne w archiwum państwowym i archiwum zakładowym 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na ćwiczeniach na podstawie referatu. Egzamin ustny 

Forma i sposób zaliczenia: 

Warunek zaliczenia ćwiczeń to obecność na zajęciach (maksimum dwie nieobecności w semestrze), 
zaprezentowanie referatu na zajęciach. Warunkiem zaliczenia wykładu jest otrzymanie minimum oceny 
dostatecznej z ustnego egzaminu końcowego.  

 

Bilans punktów ECTS*: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 60 

Przygotowanie referatu (prezentacji) 5 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 


