
 

 
Załącznik nr 5 

 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   SEMINARIUM MAGISTERSKIE 
 

Nazwa w języku angielskim:   SEMINAR 
 

Język wykładowy:   POLSKI 
 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 
 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
 

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

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO STOPNIA 
 

Rok studiów:   1,2 
 

Semestr:  1,2,3,4 
 

Liczba punktów ECTS:   20 
 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. Katarzyna Maksymiuk 
 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   dr hab. Katarzyna Maksymiuk 
 

Założenia i cele przedmiotu 

OPRACOWANIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z HISTORII 
STAROŻYTNEJ, ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI 
KORZYSTANIA Z OPRACOWAŃ NAUKOWYCH I 
KRYTYCZNEJ ANALIZY ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH, 
PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO NAPISANIA PRACY 
MAGISTERSKIEJ.. 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii starożytnej, prowadzącą do 
specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych. 

K_W01 

W_02 
Zna zagadnienia z historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie 
historii starożytnej.  

K_W05 

W_03 
Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk 
historycznych. 

K_W10 

W_04 
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji i ich przydatności e badaniach 
historycznych. 

K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Formułuje tematy badawcze; stosuje metody i techniki badań w zakresie historii 
starożytnej. 

K_U03 

U_02 
Posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień 
i projektów z wybranej dziedziny historii. 

K_U04 

U_03 
Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty 
historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci w 
usystematyzowanej formie. 

K_U06, 
K_U10 

U_04 
Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie poprawnego komentowania, 
opatrywania przypisami oraz przygotowania do publikacji tekstów zgodnie z 
kanonami krytyki przyjętymi w wybranej dziedzinie nauk historycznych. 

K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 
Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę 
z nimi w sposób etyczny i kulturalny. 

K_K02 

K_02 
Aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych i aktualnych debatach oraz w 
przekazywaniu informacji o nich osobom zainteresowanym historią spoza grona 
fachowców. 

K_K07 

Forma i typy zajęć:  Seminarium 120 godz. 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
 

Pogłębiona wiedza historyczna z historii starożytnej  

Treści modułu kształcenia: 
 

Uwarunkowania pracy naukowej. Sprawa poszanowania własności intelektualnej i praw autorskich. Plagiat.  
Przedstawienie problematyki proponowanej w ramach seminarium magisterskiego. 
Omówienie zasad gromadzenia i opracowania bibliografii. 
Przedstawienie zasad pisania prac akademickich 
- tworzenie rozdziałów, 
- prowadzenie kwerendy i opracowanie wyników 
- analiza i interpretacja wyników badań 
5. Wybór tematów prac magisterskich. 
6. Przygotowanie konspektów pracy i ich analiza. 
7. Prezentacja wyników badań i postępów w opracowywaniu tematów. Analiza przygotowanych tekstów. 

 

Literatura podstawowa: 
 

ARIES P., CZAS HISTORII, GDAŃSK-WARSZAWA 1996. 
GRZYWNA J., GULDON Z., MOŻDŻEŃ S. I., PODSTAWY WARSZTATU HISTORYKA OŚWIATY : PRZEWODNIK 
METODYCZNY DO PRAC MAGISTERSKICH, KIELCE 1994.  
BOĆ J., MIODEK J., JAK PISAĆ PRACĘ MAGISTERSKĄ, WROCŁAW 2004. 
DRĄCZKOWSKI F., ABC PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ, PELPLIN 2000. 

 

Literatura dodatkowa: 
 

WOŹNIAK K., O PISANIU PRACY MAGISTERSKIEJ NA STUDIACH HUMANISTYCZNYCH, WARSZAWA 1998.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
 

Konwersatoria, dyskusja, analiza wyników badań, analiza tekstów.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
 

Weryfikacja efektów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, postępów w przygotowaniu i pisaniu pracy.  

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 
 

Obecność na zajęciach. na zakończenie: sem. 1. – przedstawienie przez studenta wstępnej wersji tematu pracy, 
konspektu i bibliografii; sem. 2 – przedstawienie maszynopisu jednego rozdziału pracy; sem. 3 – przedstawienie 
maszynopisu połowy pracy;  
sem. 4 – złożenie maszynopisu i na nośniku elektronicznym całej pracy.  
Kryteria oceny pracy. Ocenie podlega praca przyjęta i zaakceptowana przez promotora. 
- ocena dostateczna – praca niewiele wnosi nowych ustaleń, autor/ka nie uniknął/ęła drobnych potknięć warsztatowych 
i redakcyjnych 
- ocena dobra – praca w dużym stopniu ma oryginalny charakter, nie ma istotnych usterek redakcyjnych 
- ocena bardzo dobra – praca stanowi oryginalne opracowanie tematu, prawidłowa pod względem warsztatowym i 
redakcyjnym. 

 

Bilans punktów ECTS: 
 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 
 

Udział w seminarium 120 
 

Konsultacje z prowadzącym moduł 140 
 

Prowadzenie badań 120 
 

Przygotowanie pracy magisterskiej 120 
 



Sumaryczne obciążenie studenta 500 
 

Punkty ECTS za przedmiot 
20  

 

 


