
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  WARSZTAT NAUKOWY HISTORYKA   

Nazwa w języku angielskim:  RESEARCH WORKSHOP OF HISTORIAN  

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 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab.  Sergiusz Leończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Sergiusz Leończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Pogłębienie wiedzy na temat warsztatu badawczego 

nauk historycznych, krytyki źródła historycznego, 

doskonalenie umiejętności prawidłowego 

sporządzania przypisów i bibliografii 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 
Zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak też 

podstawową terminologię nauk humanistycznych. 
K_W03 

W_02 Zna i rozumie diachroniczną strukturę przeszłości. K_W08 

W_03 
Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, analizy i 

interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych. 
K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Formułuje tematy badawcze; stosuje techniki i metody badań w zakresie wybranej 

dziedziny historii. 
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 prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, 

usystematyzowanej i przemyślanej formie. 
K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą historyka i 

popularyzacją wiedzy historycznej. 
K_K01 

K_02  

Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje 

odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy 

historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne. 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA LABORATORYJNE 30 godzin. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka i nauk pomocniczych historii. 



Treści modułu kształcenia: 

Praca naukowa historyka. Rodzaje literatury historycznej (synteza, monografia, recenzja, polemika, artykuł 

monograficzny, przyczynek). Bibliografie naukowe (bibliografia bibliografii, ważniejsze bibliografie 

polskie-ogólne i historyczne). Biblioteka jako miejsce badań naukowych historyka. Źródła historyczne i ich 

klasyfikacja. Krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła. Analiza źródeł historycznych. Archiwum jako 

miejsce pracy naukowej. Podstawowe metody badawcze w pracy historyka. Powstawanie pracy naukowej. 

Sporządzanie bibliografii pracy. 

Literatura podstawowa: 

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.  

Świerzawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999.  

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998. 

Literatura dodatkowa: 

Ihnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, t. 1-2, Warszawa 1967-1968.  

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych (kilka wydań).  

Moszczeńska W., Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977.  

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pogadanka, dyskusja, praca w grupach. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na zajęciach poprzez udział w dyskusji, a także samodzielne 

przygotowanie tekstu z wykazem bibliografii i przypisami. 

Forma i sposób zaliczenia: 

Egzamin w formie ustnej – analiza przygotowanego przez studenta krótkiego tekstu naukowego. Ocena punktowa w 

oparciu o kryterium procentowe: bdb- od 91%, db plus – 81-90%, db – 71-80%, dst plus – 61-70%, dst – 51-60%, 

50% i mniej – nadst. 

Bilans punktów ECTS: 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie (pod kierunkiem prowadzącego zajęcia) 

tekstu do zaliczenia 
20 

Przygotowanie do zajęć 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


