
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
HISTORIA MÓWIONA W POPULARYZOWANIU DZIEJÓW 

OJCZYSTYCH 

Nazwa w języku angielskim:  ORAL HISTORY IN POPULARIZATION OF HISTORY HERITAGE 

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):  PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:  TRZECI 

Semestr:  PIĄTY 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr Rafał Roguski 

Założenia i cele przedmiotu 

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

elementem dziejów ojczystych jakim jest historia 

mówiona oraz metodami jej wykorzystania w 

promocji kultury narodowej.  

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada wiedzę na temat różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność w 

badaniach historycznych. 
K_W13 

W_02 
Wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, 

determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym. 
K_W18 

W_03 
Rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i 

kontekstach. 
K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zastosować podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych 

korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego. 
K_U03  

U_02 
Wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe przydatne w pracy i 

warsztacie historyka oraz prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych stosując 

podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka. 
K_U06 K_U08 

U_03 
Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, w tym 

repozytoriów historii mówionej.  
K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym 

i kulturowym. 
K_K02 

K_02 
Promuje tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i 

Europy okazując zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i 

kontekstach historycznych. 
K_K06 K_K11 

Forma i typy zajęć: ćwiczenia 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw technologii informacyjnej.  



Treści modułu kształcenia: 

Definicja historii mówionej  

Historia mówiona jako źródło historyczne  

Cyfrowe repozytoria historii mówionej  

Wywiad. Jak przygotować się do wywiadu  

Prawne aspekty prowadzenia wywiadów ze świadkiem historii. Ochrona praw autorskich, wizerunku 

Techniczne warunki prowadzenia wywiadu 

Projekt edukacyjny spotkania ze świadkiem historii.  

Wykorzystanie historii mówionej w muzeach  

Literatura podstawowa: 

Historia mówiona: elementarz / [red. prowadzący Roch Dąbrowski ; tekst i oprac. Marta Kurkowska-Budzan et al.], Warszawa 

2008 

Historia mówiona jako historia ratownicza : doświadczenie, opowieść, egzystencja / Piotr Filipkowski. Teksty Drugie. Teoria 

literatury, krytyka, interpretacja, Numer 5 (149) (2014) s. 27-46 .  

Dydaktyka dziennikarstwa : opinie i postulaty / pod red. Sławomira Gawrońskiego. 

Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo, 2011. 

D. Łazarska, Uczeń w roli publicysty : przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym, 

Kraków 2006. 

Izabela Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008. 

Literatura dodatkowa: 

http://swiadkowiehistorii.pl/ 

Jak czerpać z bogactwa pamięci: projekty historii mówionej w Polsce i na świecie 

Historia mówiona – elementarz 

http://www.audiohistoria.pl/web/ 

http://www.ceo.org.pl/pl/etnolog/news/co-jest-oral-history. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Projekt dydaktyczny. Praca z komputerem. Dyskusja.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę.  

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Podstawą zaliczenia będzie obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo. Ocena zostanie wystawiona na podstawie 

wykonanego planu projektu edukacyjnego oraz kolokwium. Skala ocen: bardzo dobra - 5,0 dobra plus - 4,5  dobra - 4,0 

dostateczna plus - 3,5 dostateczna - 3,0 niedostateczna - 2,0. Punktacja na kolokwium: Regulamin studiów UPH .§ 27. 

Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81%  db.+ ; 80-71% - db.; 70-61 % - dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 10 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć i kolokwium 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 
2 
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