
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dzieje społeczno-gospodarcze powszechne i Polski w  XIX-XXI w. 

Nazwa w języku angielskim:   The history of the socio-economic and Polish general in the XIX-XXI. 

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:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Prof. DR HAB. Zofia CHYRA-ROLICZ 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: PROF. DR HAB. ZOFIA CHYRA-ROLICZ 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kursu jest zapoznanie z historycznymi determinantami 

(od XIX wieku) kształtującymi współczesne społeczeństwo 

polskie. Punktem wyjścia jest analiza porównawcza stanu 

polskiego społeczeństwa ze społeczeństwami „twardego jądra” i 

„peryferii” Europy, w dobie tworzenia się nowoczesnych 

państw. Procesy modernizacyjne obejmujące społeczeństwo 

polskie na przestrzeni XX wieku będą omawiane w konfrontacji 

z analogicznymi zmianami dokonującymi się w Europie. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych 

obszarach badań historycznych. 
K_W01 

W_02 
Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy 

K_W05 

W_03 
Zna i rozumie diachroniczną strukturę przeszłości 

K_W08 

W_04 
Rozumie wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różne stanowiska reprezentowane 

w naukach historycznych 
K_W18 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę z dziejów XIX-XXI w. oraz doskonali 

umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, 

wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i 

analizowania informacji. 

K_U01 

U_02 

Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków 

badań historycznych takich, jak: historia polityczna, społeczna, 

gospodarcza, kultury, regionu, rodziny w odniesieniu do 

dziejów XIX-XXI w. 

K_U02 

 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 

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 

K_03 
Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi 

w różnych okresach i kontekstach historycznych. 
K_K11 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 



Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Znajomość najnowszej historii Polski i świata z poprzednich stopni edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zajęcie organizacyjne. 

2. Polska i Europa w XIX w. Dzieje społeczno-gospodarcze Polski w 3 zaborach. 

3. Procesy emigracyjne Polaków przełomu XIX-XX w. 

4. Polska na tle Europy. Bilans otwarcia XX wieku 

5.  Przemiany struktury społecznej w Polsce w okresie międzywojennym  

6. Problemy gospodarcze w II Rzeczpospolitej na tle gospodarki światowej.  

7.  Przemiany w życiu codziennym a technika. 

8.  Społeczne i ekonomiczne skutki II wojny światowej. 

9. Podstawy nowego porządku w Polsce i Europie. 

10. Przemiany społeczno-ustrojowe w Polsce powojennej: okres stalinowski; „mała stabilizacja”; epoka Gierka  

11. Fenomen „Solidarności”. 

12. Schyłek systemu tzw. realnego socjalizmu. 

13. Społeczeństwo polskie na tle społeczeństw Europy w okresie PRL. 

14. Źródła współczesnych zróżnicowań społeczno-gospodarczych. Próba podsumowania  

15. Zajęcie podsumowujące.  

Literatura podstawowa: 

A. Chwalba. Historia Powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2011. 

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2014. 

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski. Historia Powszechna. Wiek XX, Warszawa 2014. 

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914,Warszawa 2007. 

Gospodarka Polski 1990-2017. Kręte ścieżki rozwoju, red. naukowa M. G. Woźniak, Warszawa 2017. 

Literatura dodatkowa: 

N. Davies, Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007. 

I.. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Ziętara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1999. 

A. C. Janos, East Central Europe in the Modern World, Stanford University Press Stanford, California 2000. 

J. Jedlicki, Błędne koło 1832-1864, Warszawa 2008. 

T. Schramm, Historia Powszechna. Wiek XX, Poznań 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady ukierunkowane na usystematyzowanie wiedzy, wskazanie węzłowych zagadnień, ukazanie metod poszukiwania i 

weryfikowania informacji pochodzących z różnych źródeł. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwia, odpowiedzi ustne 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego na ocenę 

Zaliczenie końcowe treści wykładów: obecność na zajęciach – do 50% oceny, zaliczenie kolokwium – do 50% oceny 

Zaliczenie końcowe z treści wykładów ustne. Kryterium ocen wg odsetka uzyskanych punktów: poniżej 50% -NDST; 60% - 

DST; 61-70% - DST+; 71-80% - DB; 81-90% - DB+; 91-100% - BDB. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 45 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Przygotowanie do zajęć  30 

Sumaryczne obciążenie studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 


