
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Aranżacja i prowadzenie widowisk historycznych 

Nazwa w języku angielskim:   Arranging and carrying out of entertainment history 

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):  II STOPNIA 

Rok studiów:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  DR RAFAŁ ROGUSKI 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   DR RAFAŁ ROGUSKI 

 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sferze 

życia publicznego 

2. Kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu oraz 

wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. 

3. Zapoznanie ze sposobami aranżacji i prowadzenia widowisk 

historycznych 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii pozwalającą na prowadzenie widowisk 

historycznych 
K_W01 

W_02 

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak też podstawową 

terminologię nauk humanistycznych i społecznych i wykorzystuje ją podczas prowadzenia 

widowisk historycznych. 

K_W03 

W_03 

Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, analizy i interpretacji 

różnorodnych źródeł w badaniach historycznych  i wykorzystuje ja podczas przygotowań 

widowiska historycznego 

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Podczas przygotowania scenariusza widowiska historycznego wykorzystuje nowoczesne 

techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. 
K_U01 

U_02 
Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb przygotowania widowiska historycznego 

teksty historiograficzne i teksty źródłowe. 
K_U06 

U_03 
Dla potrzeb aranżacji widowiska historycznego potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę 

źródeł historycznych. 
K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego podczas przygotowanego 

przez siebie widowiska historycznego. 
K_K03 

K_02 

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i 

kulturowe Polski, swojego regionu i Europy podczas przygotowywanych przez siebie 

widowisk historycznych. 

K_K06 

K_03 
Umiejętnie i aktywnie za pomocą widowisk historycznych propaguje wiedzę historyczną i 

kulturę pamięci w różnych środowiskach. 
K_K09 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



BRAK 

Treści modułu kształcenia: 

1. Określenie kręgu odbiorców. 

2. Przepisy prawne dotyczące organizacji widowisk masowych. 

3. Określenie potrzeb finansowych. 

4. Źródła finansowania (dotacje, programy grantowe, sponsoring) 

5. Wypełnianie wniosków o dofinansowanie. 

6. Przygotowywanie umów sponsoringu. 

7. Lokalizacja imprezy (plener, sala widowiskowa, inne miejsce) 

8. Potrzeby sprzętowe (nagłośnienie, mikrofony, aparatura rejestrująca, oświetlenie) 

9. Zasady współpracy z mediami. 

10. Prowadzenie widowisk historycznych. 

11. Rozliczanie pozyskanych środków. 

Literatura podstawowa: 

Orzechowski E., Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Kraków 1999 

Golat R., Podstawy prawa kultury, Poznań 2006. 

Liżewski S., Źródła finansowania organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie - gospodarowanie – rozliczanie, 

Warszawa 2013 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk, Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1240 

Literatura dodatkowa: 

 Budzyński W., Techniki reklamy i public relations, Warszawa 1995 

Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia w public relations, Warszawa 2000 

M. Dragević, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010 

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1995 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z wykorzystaniem: pokazów multimedialnych, pracy w grupach. Samodzielne przygotowywanie planu i całej 

dokumentacji dotyczącej organizacji widowiska historycznego przez każdego ze studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów na podstawie przygotowanej przez studenta pracy  zaliczeniowej 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot kończy się zdaniem zaliczeniem na ocenę.  

Udział w ćwiczeniach, aktywność - 50%,  

Przygotowanie planu i dokumentacji widowiska - 50% 

obowiązuje skala ocen: 

 0-50% - ndst;  

51-60% - ocena dst;  

61-70% ocena dst+;  

71-80% - ocena db; 

 81-90% - ocena db+; 

91-100% - ocena bdb.  

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 10 

Przygotowanie do kolokwium 5 

Przygotowanie do zajęć 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 
2 

 


