
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia – studia III stopnia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   HISTORIA HISTORIOGRAFII 

Nazwa w języku angielskim:   HISTORY OF HISTORIOGRAFY 

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   TRZECIEGO STOPNIA 

Rok studiów:   1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: DR ARKADIUSZ ZAWADZKI 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: DR ARKADIUSZ ZAWADZKI 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z wielością modeli i sposobów 
uprawiania historii w Polsce i na świecie w ujęciu chro-
nologicznym. 

Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii historio-
grafii. 
Zna nazwiska i osiągnięcia głównych przedstawicieli 
dziejopisarstwa europejskiego i polskiego w ujęciu 
chronologicznym. 
Zna najnowsze pojęcia, teorie i problemy badawcze z 
zakresu historii historiografii.  

Potrafi dostrzegać wpływ historiografii obcej na dziejo-
pisarstwo polskie. 
Potrafi formułować własne opinie na wybrane tematy 
związane z historią historiografii. 
Umie samodzielnie zdobywać i prezentować wiedzę z 
zakresu dziejopisarstwa polskiego i obcego. 

Wykazuje się kulturą osobistą w prezentowaniu wła-
snych poglądów. 
Szanuje wypowiadających odmienne poglądy. 
Przestrzega zasad etyki pracy naukowej. 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA 30 GODZIN 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Przypomnienie podstawowych pojęć i terminów.  
2. Przegląd historiografii polskiej od średniowiecza do schyłku XVII wieku.  
3. Dorobek historiografii światowej do końca XVII wieku. 
4.„Oświeceniowa” transformacja w historiografii europejskiej.  
5. Historiografia polska w okresie Oświecenia.  
6. Przemiany w historiografii europejskiej w XIX w. 



7. Historiografia polska w I połowie XIX w. 
8. „Szkoły historyczne” (krakowska i warszawska) – m. in. spór o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.  
9. Zjazdy historyków polskich w czasach zaborów.  
10. Reorientacje europejskiej i polskiej historiografii na przełomie XIX i XX w.  
11. Próba charakterystyki dziejopisarstwa europejskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.  
12. Historiografia polska w czasach II Rzeczypospolitej.  
13. Przemiany w nauce historycznej w Europie po drugiej wojnie światowej.  
14. Historiografia polska do i po 1956 r. Polska historiografia emigracyjna. 
15. Historiografia światowa na przełomie XX i XXI wieku. 

Literatura podstawowa: 

Grabski A. F., Dzieje historiografii, Poznań 2003. 
Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000. 
Labuda G., Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, do schyłku XIX wieku, 

Poznań 2003. 

Literatura dodatkowa: 

Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, pod redakcją A. Gieysztora, J. Maternickiego, H. Samso-
nowicza, Warszawa 1986;  
Labuda G., O historykach. Kto kim jest w dziejopisarstwie polskim?, Poznań 2010;  
Maternicki J., Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX w., Rzeszów 2009. 

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kra-
ków 2014. 
Stobiecki R., Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 
2016. 
Stobiecki R., Klio za wielką wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku, Warszawa 
2017. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Dyskusja w oparciu o informacje zaprezentowane w przedstawionych przez studentów referatach.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia weryfikowane w aktywności na zajęciach, przygotowaniu referatu pisemnego oraz eg-
zaminu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą zaliczenia jest obecność (10% oceny), pozytywna ocena referatu pisemnego (30%) i pozytywny 
wynik egzaminu (60%).  
Oceny w skali: 
51-65% - dst 
66-70% - dst+ 
71-80% - db 
81-90% - db+ 
91-100% - bdb 

Bilans punktów ECTS: 

Godziny kontraktowe z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie do zajęć 15 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Przygotowanie pracy pisemnej 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 



 


