Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Aktywność na rynku pracy

Labour market activity

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. Pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

pierwszy

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Beata Kozaczyńska

Założenia i cele przedmiotu

1. Nabycie umiejętności opracowania dokumentów
aplikacyjnych.
2. Kształtowanie umiejętności planowania własnej
kariery.
3. Rozumienie zmian zachodzących na rynku pracy.
4. Nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości i możliwości ich wykorzystania w dziedzinie nauk
humanistycznych i pokrewnych

K_W14

W_02

Posiada zaawansowaną wiedzę o uwarunkowaniach pracy historyka,
archiwisty, muzealnika, nauczyciela, itp..

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi określić i ocenić krytycznie stan swojej wiedzy i umiejętności
fachowych i zaplanować pracę nad ich rozwojem i doskonaleniem

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi
normami etycznymi i wymaga tego od innych.

K_K05

K_02

Ma świadomość dorobku pokoleń historyków i podejmuje działania na
rzecz jego podtrzymania.

K_K06

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia 15 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak
Treści modułu kształcenia:
1. Ustawodawstwo zawodowe w Polsce.
2. Charakterystyka i problemy współczesnego rynku pracy w Polsce.
3. Rynek pracy a pandemia.
4. Poradnictwo zawodowe: istota, przedmiot działania i specyfika doradcy zawodowego.
5. Aktywne poszukiwanie pracy.
6. Akademickie biura karier i programy realizowane na polskich uczelniach wyższych pomagające
absolwentom wejść na rynek pracy.
7. Student na rynku pracy.
8. Kobiety na rynku pracy.
9. Życiorys i list motywacyjny.
Literatura podstawowa:


Akademickie biura karier: absolwent wyższej uczelni na rynku pracy, Warszawa 2003



Goździewicz A., Otwartość na karierę międzynarodową studentów ostatnich lat studiów: analiza
osobowościowych i kontekstualnych uwarunkowań, Gdańsk 2013



Krause E., Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów: między wyobrażeniami a
strategiami, Bydgoszcz 2012.



Krause E., Rozwój kariery zawodowej studentów: konteksty i dokonania, Bydgoszcz 2012



Rynek pracy dla nas! Studenci i doktoranci o roli uczelni w przygotowaniu ich do podjęcia
aktywności zawodowej (https://issuu.com/tlewin/docs/rynek_pracy_www)



Stańczyk I., Doradztwo personalne i zawodowe, Warszawa 2013



Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy: wybrane uwarunkowania,
Warszawa 2012



W górę – to jedyna droga! Poradnik rozwoju zawodowego dla studentów uniwersytetu
ekonomicznego w Krakowie (https://issuu.com/ack_uek/docs/poradnik_uek_ack)



Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, red. nauk. DrabikPodgórna V., Podgórny M., Toruń 2016

Literatura dodatkowa:


Arak P., Wejście młodych ludzi na rynek pracy. Oczekiwania i możliwości realizacji, „Polityka
Społeczna” 2013, nr 10, s. 5-9



Brooks K., Zaplanuj swoją przyszłość, Bydgoszcz 2010



Denek K., Hyżak D., Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy, „Nowa Szkoła” 2012, nr 3, s. 9-18



Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy, pod red. J. S. Kardasa, E. Multan,
Siedlce 2012



Dolny E., Wiśniewski Z., Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy, „Polityka Społeczna” 2013,
nr 3, s. 30-34



Dudkiewicz M., Sztobryn-Giercuszkiewicz J., Sztuka poszukiwania pracy, Łódź 2003



Gerlach R., Studia wyższe drogą do zatrudnienia, „Polityka Społeczna” 2016, nr 9, s. 28-32



Mazur-Łuczak J., Kobiety na rynku pracy, Poznań 2010



Osiński Z., Edukacja historyczna a kształtowanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
„Wiadomości Historyczne” 2009, nr 5, s. 5-7



Polityka rynku pracy: doświadczenia europejskie i polskie, Pułtusk 2008



„Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej”



Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet - raport z badania 2015
(https://issuu.com/karatcoalition/docs/raport1_internet)



Sztyber W.B., Młodzież na rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2015, nr 8, s. 30-37

„Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” (nr 10, 13, 16).
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia polegające na prowadzeniu ze studentami rozmów i dyskusji (m.in. „burza mózgów”),
wspomaganych technikami multimedialnymi; prezentowanie referatów; praca z tekstem oraz z użyciem
zasobów internetowych (m.in. filmów edukacyjnych).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
K_W14, K_W09, K_U12, K_K05, K_K06 - efekty będą weryfikowane zarówno w trakcie zajęć oraz na
podstawie indywidualnej pracy - student musi wykazać się umiejętnością przygotowania dokumentów
aplikacyjnych
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach, wygłoszenie referatu wspomaganego
technikami multimedialnymi – 50% oceny końcowej. W celu zaliczenia przedmiotu student musi również
przygotować pracę semestralną w postaci dokumentów aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) – 50%
oceny końcowej. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Kryteria oceny: obowiązuje skala ocen: 0 –
50 % - niedostateczny; 51 - 60% - dostateczny; 61 - 70% - dostateczny plus; 71 - 80% - dobry; 81 – 90% dobry plus; 91-100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w ćwiczeniach

15

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do zaliczenia

15

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Technologia informacyjna

Information Technology

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

Drugi

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Agnieszka Skulimowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

mgr Monika Berendt-Marchel, dr Anna Kołkowicz,
dr Agnieszka Skulimowska

Założenia i cele przedmiotu:

Korzystanie z terminologii, sprzętu, oprogramowania
i metod technologii informacyjnej.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna pojęcia związane z użytkowaniem komputerów, systemem
operacyjnym, pakietem biurowym: edytorem tekstu, arkuszem
kalkulacyjnym, prezentacją multimedialną, bazą danych. Ma wiedzę z
K_W10, K_W14
zakresu funkcjonowania lokalnej i globalnej sieci komputerowej oraz usług
dostępnych w Internecie. Zna zagrożenia w sieci Internet. Ma wiedzę na
temat przygotowywania stron WWW, zna podstawy języka HTML.

W_02

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

K_W15

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Umie w poprawny sposób używać komputera do tworzenia, edycji,
formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Potrafi
pracować ze złożonymi, długimi dokumentami, stosując zasady
przygotowania prac naukowych, wykorzystuje edytor tekstów do
przygotowania korespondencji seryjnej.

U_02

Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do przeprowadzania
powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowywania
prognoz, sporządzania tabel, wykresów. Posługuje się arkuszem
K_U01, K_U08
kalkulacyjnym do wyszukiwania i gromadzenia danych związanych z
K_U09
wykonywanym zawodem. Tworzy i wykorzystuje systemy baz danych do
organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp
do nich. Umie korzystać z sieci Internet do pozyskiwania informacji

K_U18

i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.
U_03

Korzysta z rożnych narzędzi, przygotowując multimedialną prezentację.
Potrafi przygotować własną stronę WWW i zamieścić ją na serwerze.

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Ma świadomość: roli i miejsca technologii informacyjnej w pracy
zawodowej, własnych ograniczeń, potrzeby dokształcania i
samodoskonalenia.

K_K05

K_02

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w cyfrowym
świecie, wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu narzędzi
informatycznych.

K_K07

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność korzystania w zakresie podstawowym z komputera i aplikacji biurowych objętych programem
nauczania w szkole średniej.
Treści modułu kształcenia:
1. Internet - ogólna charakterystyka sieci. Programy antywirusowe i zagrożenia w Internecie.

2.
3.

4.

5.

Zaawansowane metody wyszukiwania informacji. Zarządzanie informacją (zapisywanie,
odczytywanie). Korzystanie z baz własnych UPH (biblioteka).
Usługi w sieci Internet. WWW, poczta elektroniczna, FTP. Zarządzanie swoimi plikami na
serwerze. Praca w „chmurze”.
Praca z systemem operacyjnym Windows. Sposób przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst,
obraz, dźwięk. Zaawansowane operacje plikowe, praca z archiwami (rozpakowywanie archiwów,
tworzenie własnych archiwów). Praca z siecią komputerową (udostępnianie danych sieciowych,
zabezpieczanie danych). Używanie dostępnych narzędzi Windows pozwalających na usprawnienie
pracy systemu.
Redagowanie dokumentów: wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie,
umieszczanie obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, podgląd wydruku.
Korespondencja seryjna.
Operacje zaawansowane: tabele, edytor równań matematycznych i chemicznych, tabulatory,

kolumny, style i szablony, makra.
6. Praca z wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakładki, hiperłącza, spisy treści,
bibliografia, indeksy, spisy rysunków itd.
7. Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point: Zasady
projektowanie prezentacji. Grafika, dźwięk, animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy,
wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis
prezentacji w różnych formatach.
8. Arkuszu kalkulacyjny MS Excel: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia
logiczne i tekstowe, argumenty funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach
zadań, sposoby adresowania, formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne,
formatowanie komórek i zakresów, wykres XY.
9. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne,
finansowe, statystyczne, tekstowe. Podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie. Arkusz
kalkulacyjny, jako prosta baza danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie

wielopolowe.
10. Podstawy pracy w bazie danych MS Access: ogólna charakterystyka aplikacji bazodanowych,
tworzenie tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje między
tabelami, kwerendy wybierające i aktualizujące, pola obliczeniowe w kwerendach.
11. Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe Photoshop. Importowanie zdjęć do pliku. Autokorekta,
poziomy, histogram. Podstawowe narzędzia programu: kadrowanie, lasso, różdżka, gumka,
przesunięcie, dodawanie tekstu. Wybrane opcje narzędzi. Warstwy. Wielkość zdjęcia, zapis,
wydruk.
12. Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, miernika, edycji, miksera.
Panel kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, odszumiacz, echo,
kompresor, narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prędkości, tempa, wysokości itd.
Nagrywanie własnej audycji, zapisywanie jej i eksportowanie.
13. Pinnacle Studio Plus. Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Montaż
materiału wideo (zmiana kolejności scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentów). Dodawanie
przejść, tytułów, grafiki, kluczowania kolorem, obrazu w obrazie, efektów dźwiękowych, podkładu
muzycznego. Zapisywanie filmu.
14. Tworzenie strony internetowej: formatowanie tekstu, hiperłącza, rozmieszczanie grafiki, tabele,
zagnieżdżanie tabel. Wykorzystanie narzędzi Word, Front Page, kreatorów stron do tworzenia
własnych witryn internetowych. Podstawy HTML.
Literatura podstawowa:
1. Lis M., Tworzenie stron www. Praktyczny kurs. Wyd. II. Helion, Gliwice 2014.
2. Żarowska-Mazur A., Węglarz W., PowerPoint 2010: praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2012.
3. Skulimowska A.,Technologia informacyjna. Word 2007, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2013.
4. Skulimowska A.,Technologia informacyjna. Excel 2013, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2017.
5. Żarowska-Mazur A., Węglarz W., Access 2010: praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012.
Literatura dodatkowa:
1. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.
2. Kopertowska-Tomczak M., Arkusze kalkulacyjne, PWN, Mikom, 2011.
3. Kopertowska-Tomczak M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, PWN, 2010.
4. Pikoń K.., ABC Internetu, Wydawnictwo Helion, 2006.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty: W_01, W_02, U_01, U_02, K_01, K_02 są systematycznie sprawdzane w trakcie ćwiczeń
laboratoryjnych. Podczas oceny samodzielnego projektu (prezentacji, strony internetowej) weryfikowane są
efekty: W_01 i U_03.
Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie przedmiotu składają się oceny cząstkowe uzyskane z poszczególnych form aktywności
studenta:
- ćwiczenia laboratoryjne max 70 pkt., min 35,5 pkt;
- samodzielny projekt max 30 pkt., min 15,5 pkt.
Ocena końcowa, po zaliczeniu wszystkich części składowych, w zależności od sumy uzyskanych punktów
(maksymalnie 100 pkt.):
Przedział punktacji

0-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Poprawy: w przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji zadań w innym terminie, w
czasie konsultacji.
Bilans punktów ECTS:
Udział w ćwiczeniach

30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

20 godz.

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu

10 godz.

Samodzielne przygotowanie projektu

15 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

3 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wychowanie fizyczne

Physical education

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Centrum Sportu i Rekreacji

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

1

2

Liczba punktów ECTS:

0

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Wszyscy nauczyciele Centrum Sportu i Rekreacji

Założenia i cele przedmiotu:

Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie
studentom podstawowych wiadomości i umiejętności
umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz
samodzielne podejmowanie działań w celu
doskonalenia funkcjonowania organizmu. Rozwój
sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz
dostarczenie studentom wiadomości i umiejętności
umożliwiających samokontrolę samoocenę i
samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie.
Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w
aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i
sportowej. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec
aktywności fizycznej.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W01

Zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka

-

W02

Posiada podstawową wiedzę o wpływie stylu życia i czynników
środowiskowych na zdrowie. Wymienia główne zagrożenia zdrowotne
(choroby cywilizacyjne – ich objawy i przyczyny) oraz zagrożenia społeczne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki. Wymienia i wyjaśnia
zasady zdrowego stylu życia

W03

Wymienia i opisuje podstawowe elementy techniki oraz taktyki gier
zespołowych

W04

Wyjaśnia przepisy gier zespołowych oraz sygnalizację sędziowską
UMIEJĘTNOŚCI

U01

Potrafi dbać o doskonalenie własnej sprawności ruchowej poprzez

-

stosowanie odpowiednich dla siebie ćwiczeń kondycyjno- sprawnościowych

U02

Posiada podstawowe umiejętności ruchowe i potrafi wykonać elementy
techniczne z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki, form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do wyboru

U03

Potrafi pełnić rolę sędziego , organizatora rozgrzewki, gier i zabaw
rekreacyjno-sportowych

-

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Samodzielnie podejmuje działania związane z rozwojem oraz utrzymaniem
na wysokim poziomie własnej sprawności fizycznej. Ma świadomość wpływu
aktywności fizycznej człowieka na wszystkie jego organy i układy. Rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na ludzki organizm. Dostrzega
konieczność dbałości o sprawność, zdrowie i budowę własnego ciała.

K02

Rozwija własne upodobania sportowe, uczestniczy w życiu sportowym
korzystając z różnych jego form. Odrzuca zachowania niebezpieczne dla
życia i zdrowia, przyjmując rolę promotora zachowań zdrowotnych w swoim
środowisku

K03

Akceptuje wartość społeczną przestrzegania przepisów i uczestnictwa w
zawodach w zgodzie z postawą fair play.

Forma i typy zajęć:

-

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach Centrum
Sportu i Rekreacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej
Treści modułu kształcenia:
Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów
technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny,
podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji
treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu edukacji
zdrowotnej.
Literatura podstawowa:
M. Bondarowicz, Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 1998.
Z. Cendrowski; Przewodzić innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu. Warszawa 1997
Cz.Sieniek, Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dla
celów dydaktycznych, Sosnowiec 2000.
Z. Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne. AWF, Poznań 1998.
R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe. SiT, Warszawa 1995.
J. Talaga, A-Z sprawności fizycznej - atlas ćwiczeń. Ypsylon, Warszawa 1995.
J. Talaga, Sprawność fizyczna ogólna. Poznań 2004.
Literatura dodatkowa:

T. Arlet , Koszykówka, podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001.
L. Biernacki, J. Kubrycht, Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny, Gdańsk 2013.
M. Bodarowicz, Zabawy i gry ruchowa na zajęciach sportowych. Warszawa 2002.
G. Grządziel, D. Szade, Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF, Katowice 2006.
T. Huciński T, Vademecum koszykówki. Warszawa 1997.
T. Huciński, I.Lekner, Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów . Wrocław 2001.
J. Kołodziej, Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach. Fosze, Rzeszów
2004.
A. Kowal, S. Zaborniak, Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006.
T. Stefaniak, Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK 20011.
J. Talaga, Technika piłki nożnej. Biblioteka Trenera, Warszawa 1996.
J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki Poznań 2006.
R. Trzesniowski- Zabawy i gry ruchowe Warszawa 2008
L. Walczak, R. Skutnik, Piłka Ręczna. Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. ZPRP, Warszawa 2005.
J. Wołyniec, Przepisy Gier Sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK 2006.
B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2008.
A. Zając, J. Chmura, Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych, AWF, Katowice
2013.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia w grupach z wykorzystaniem met. analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu techniki i
metod specyficznych dla zajęć WF (met. ścisłej, met. intensyfikujących i indywidualizujących zajęcia WF,
pokaz, objaśnienia, met. zadaniowa, problemowa).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Sekcji Dydaktycznej
Centrum Sportu i Rekreacji.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Punkty ECTS –0
1. Godziny kontaktowe :
- udział w zajęciach – 30 godz.
Razem 30 godz.

Studia niestacjonarne
Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wychowanie fizyczne

Physical education

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Centrum Sportu i Rekreacji

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

2

3

Liczba punktów ECTS:

0

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Wszyscy nauczyciele Centrum Sportu i Rekreacji

Założenia i cele przedmiotu:

Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie
studentom podstawowych wiadomości i umiejętności
umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz
samodzielne podejmowanie działań w celu
doskonalenia funkcjonowania organizmu. Rozwój
sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz
dostarczenie studentom wiadomości i umiejętności
umożliwiających samokontrolę samoocenę i
samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie.
Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w
aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i
sportowej. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec
aktywności fizycznej.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W01

Zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka

-

W02

Posiada podstawową wiedzę o wpływie stylu życia i czynników
środowiskowych na zdrowie. Wymienia główne zagrożenia zdrowotne
(choroby cywilizacyjne – ich objawy i przyczyny) oraz zagrożenia społeczne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki. Wymienia i wyjaśnia zasady
zdrowego stylu życia

W03

Wymienia i opisuje podstawowe elementy techniki oraz taktyki gier
zespołowych

W04

Wyjaśnia przepisy gier zespołowych oraz sygnalizację sędziowską
UMIEJĘTNOŚCI

U01

Potrafi dbać o doskonalenie własnej sprawności ruchowej poprzez
stosowanie odpowiednich dla siebie ćwiczeń kondycyjno- sprawnościowych

-

U02

Posiada podstawowe umiejętności ruchowe i potrafi wykonać elementy
techniczne z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, lekkiej
atletyki, form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do wyboru

-

U03

Potrafi pełnić rolę sędziego , organizatora rozgrzewki, gier i zabaw
rekreacyjno-sportowych

-

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Samodzielnie podejmuje działania związane z rozwojem oraz utrzymaniem
na wysokim poziomie własnej sprawności fizycznej. Ma świadomość wpływu
aktywności fizycznej człowieka na wszystkie jego organy i układy. Rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na ludzki organizm. Dostrzega
konieczność dbałości o sprawność, zdrowie i budowę własnego ciała.

K02

Rozwija własne upodobania sportowe, uczestniczy w życiu sportowym
korzystając z różnych jego form. Odrzuca zachowania niebezpieczne dla
życia i zdrowia, przyjmując rolę promotora zachowań zdrowotnych w swoim
środowisku

-

K03

Akceptuje wartość społeczną przestrzegania przepisów i uczestnictwa w
zawodach w zgodzie z postawą fair play.

-

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach Centrum
Sportu i Rekreacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej
Treści modułu kształcenia:
Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów technicznych.
Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny, podstawy
organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji treningu
sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu edukacji zdrowotnej.
Literatura podstawowa:
M. Bondarowicz, Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 1998.
Z. Cendrowski; Przewodzić innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu. Warszawa 1997
Cz.Sieniek, Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dla
celów dydaktycznych, Sosnowiec 2000.
Z. Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne. AWF, Poznań 1998.
R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe. SiT, Warszawa 1995.
J. Talaga, A-Z sprawności fizycznej - atlas ćwiczeń. Ypsylon, Warszawa 1995.
J. Talaga, Sprawność fizyczna ogólna. Poznań 2004.
Literatura dodatkowa:

T. Arlet , Koszykówka, podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001.
L. Biernacki, J. Kubrycht, Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny, Gdańsk 2013.
M. Bodarowicz, Zabawy i gry ruchowa na zajęciach sportowych. Warszawa 2002.
G. Grządziel, D. Szade, Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF, Katowice 2006.
T. Huciński T, Vademecum koszykówki. Warszawa 1997.
T. Huciński, I.Lekner, Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów . Wrocław 2001.
J. Kołodziej, Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach. Fosze, Rzeszów 2004.
A. Kowal, S. Zaborniak, Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006.
T. Stefaniak, Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK 20011.
J. Talaga, Technika piłki nożnej. Biblioteka Trenera, Warszawa 1996.
J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki Poznań 2006.
R. Trzesniowski- Zabawy i gry ruchowe Warszawa 2008
L. Walczak, R. Skutnik, Piłka Ręczna. Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. ZPRP, Warszawa 2005.
J. Wołyniec, Przepisy Gier Sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK 2006.
B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2008.
A. Zając, J. Chmura, Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych, AWF, Katowice
2013.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia w grupach z wykorzystaniem met. analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu techniki i
metod specyficznych dla zajęć WF (met. ścisłej, met. intensyfikujących i indywidualizujących zajęcia WF,
pokaz, objaśnienia, met. zadaniowa, problemowa).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Sekcji Dydaktycznej
Centrum Sportu i Rekreacji.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Punkty ECTS –0
1. Godziny kontaktowe :
- udział w zajęciach – 30 godz.
Razem 30 godz.

Studia niestacjonarne
Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język angielski I
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

English I

angielski (wspomagany językiem polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Centrum Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

drugi

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr inż. Maria Markowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka angielskiego

Założenia i cele przedmiotu:

Student posiada wiedzę i umiejętności wymagane do
osiągnięcia językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego
K_U06, K_U07

U_01

Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu
zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,
łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej
specjalności.

U_02

Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne
dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

K_U06, K_U07

U_03

Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich.

K_U06, K_U07

U_04

Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę
i sprzeciw, negocjować.

K_U06, K_U07

U_05

Student potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem

K_U06, K_U07

poprawności gramatycznej i leksykalnej.
U_06

Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

K_U06, K_U07

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

K_K02, K_K07

K_02

Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.

K_K02, K_K07

Forma i typy zajęć:

konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1 ESOKJ.
Treści modułu kształcenia:
Przedstawienie siebie i innych − języki obce w życiu codziennym i zawodowym.
Rozmowy o uczuciach i emocjach − reagowanie na złe i dobre wiadomości.
Wakacyjne wspomnienia − opis różnych wakacyjnych miejsc, pogody i planów na przyszłość.
Czas wolny − formy spędzania czasu wolnego, urazy i kontuzje towarzyszące zajęciom
sportowym.
5. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
1.
2.
3.
4.

Literatura podstawowa:
Outcomes, Split Edition A, Second Edition, Hugh Dellar, Andrew Walkley, National Geographic Learning,
CENGAGE Learning
Literatura dodatkowa:
1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;
2. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014,
PWN-OUP;
3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP;
4. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
 co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
 jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
 aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus
(3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium

60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć

30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język angielski II
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

English II

angielski (wspomagany językiem polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Centrum Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr inż. Maria Markowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka angielskiego

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego
K_U06, K_U07

U_01

Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu
zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,
łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej
specjalności.

U_02

Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne
dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

K_U06, K_U07

U_03

Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich.

K_U06, K_U07

U_04

Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę
i sprzeciw, negocjować.

K_U06, K_U07

U_05

Student potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem
poprawności gramatycznej i leksykalnej.

K_U06, K_U07

U_06

Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

K_U06, K_U07

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

K_K02, K_K07

K_02

Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.

K_K02, K_K07

Forma i typy zajęć:

konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie „Język angielski I”.
Treści modułu kształcenia:
Środowisko pracy – rozmowy nt. różnych zawodów, obowiązków służbowych i warunków pracy.
Zakupy − ubrania, akcesoria, smartfony, zwyczaje zakupowe; negocjacje cenowe.
Aktywność edukacyjna i szkoleniowa − rozmowa nt. szkół, uczelni, nauczycieli i studentów.
Potrawy – opis różnych potraw i sposobów ich przygotowywania, kulturowe uwarunkowania
żywienia.
10. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
6.
7.
8.
9.

Literatura podstawowa:
Outcomes, Split Edition A, Second Edition, Hugh Dellar, Andrew Walkley, National Geographic Learning,
CENGAGE Learning
Literatura dodatkowa:
5. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;
6. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014,
PWN-OUP;
7. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP;
8. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

 co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
 jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
 aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus
(3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium

60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć

30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język niemiecki I

German I

niemiecki (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Studium Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

Drugi

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr inż. Marzena Lisowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Nauczyciele języka niemieckiego

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.

Symbol
efektu:

Efekty uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego:

W_01

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Symbol
efektu:

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji K_U06, K_U07
na tematy z zakresu swojej specjalności;

U_02

Formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych;

K_U06, K_U07

U_03

Zdobywać informacje oraz udzielać ich;

K_U06, K_U07

U_04

Brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować;

K_U06, K_U07

U_05

Kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i

K_U06, K_U07

Symbol efektu
kierunkowego:

leksykalnej;
U_06

Pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

K_U06, K_U07

Symbol
efektu:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego:

K_01

Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej;

K_K02, K_K07

K_02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K02, K_K07

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B1 ESOKJ.
Treści modułu kształcenia:
Tematy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Środowisko pracy
Rozmowy i korespondencja służbowa
Organizacja firmy
Projekty zawodowe
Kontrahenci/Klienci
Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów

Literatura podstawowa
Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2,
Hueber Verlag.
Literatura dodatkowa:
1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe.
2. Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki PONS, wyd. Lektor Klett.
3. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.).Ćwiczenia wspomagane są
technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)
1.
2.
3.
4.
5.

51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).

Bilans punktów ECTS
Studia stacjonarne
Formy pracy studenta

Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium

60 godz.

Przygotowanie się do zajęć

30 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język niemiecki 2

German 2

Niemiecki (wspomagany jęz. polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Centrum Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr inż. Marzena Lisowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Nauczyciele języka niemieckiego

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.

Symbol
efektu:

Efekt uczenia się: WIEDZA

W_01

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

Symbol efektu
kierunkowego

Student potrafi:

U_01

Zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem
dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności;

K_U06, K_U07

U_02

formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów
ogólnych i specjalistycznych;

K_U06, K_U07

U_03

Zdobywać informacje oraz udzielać ich;

K_U06, K_U07

U_04

Brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw,
negocjować;

K_U06, K_U07

U_05

Kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i
K_U06, K_U07
leksykalnej;

U_06

Pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

K_U06, K_U07

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

Student:
K_01

Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i
przyszłej pracy zawodowej;

K_K02, K_K07

K_02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K02, K_K07

Forma i typy zajęć:

Konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Posiada wiedzę i umiejętności na poziomie „Język niemiecki I”
Treści modułu kształcenia:
Tematy
7. Pracownik w zakładzie pracy/przedstawicielstwo/filie
8. Sprzedaż towarów i usług
9. Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem firmy
10. Oferty pracy/CV/list motywacyjny/rozmowa kwalifikacyjna/świadectwo pracy
11. Współczesne formy zatrudnienia/rynek pracy
12. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów
Literatura podstawowa:
Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2,
Hueber Verlag.
Literatura dodatkowa:
1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki

naukowe;
2. Langenscheidt Grosswörterbuch Polnisch: Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch: Völlige

Neubearbeitung von Urszula Czerska und Stanislaw Walewski. Hrsg. Langenscheidt.
3. Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie
problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne −
frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp. Ćwiczenia
wspomagane są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0-50% − niedostateczna (2,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0).

Bilans punktów ECTS
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium

60 godz.

Przygotowanie się do zajęć

30 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

4 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język rosyjski I
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Russian I

rosyjski (wspomagany językiem polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Centrum Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

drugi

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Ewa Borkowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka rosyjskiego

Założenia i cele przedmiotu:

Student posiada wiedzę i umiejętności wymagane do
osiągnięcia językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego
K_U06, K_U07

U_01

Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu
zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,
łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej
specjalności.

U_02

Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne
dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

K_U06, K_U07

U_03

Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich.

K_U06, K_U07

U_04

Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę
i sprzeciw, negocjować.

K_U06, K_U07

U_05

Student potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem

K_U06, K_U07

poprawności gramatycznej i leksykalnej.
U_06

Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

K_U06, K_U07

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

K_K02, K_K07

K_02

Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.

K_K02, K_K07

Forma i typy zajęć:

konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie B1 ESOKJ.
Treści modułu kształcenia:
Przedstawienie siebie i innych − języki obce w życiu codziennym i zawodowym.
Rozmowy o uczuciach i emocjach − reagowanie na złe i dobre wiadomości.
Wakacyjne wspomnienia − opis różnych wakacyjnych miejsc, pogody i planów na przyszłość.
Czas wolny − formy spędzania czasu wolnego, urazy i kontuzje towarzyszące zajęciom sportowym.
Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
Literatura podstawowa:
Anna Pado, Start. ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD.
Kurs dla dorosłych i studentów, Warszawa, Wyd. WSiP 2011, 112 s.
Literatura dodatkowa:
9. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:




co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus
(3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium

60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć

30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język rosyjski II
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Russian II

rosyjski (wspomagany językiem polskim)

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Centrum Języków Obcych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Ewa Borkowska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

nauczyciele języka rosyjskiego

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej
na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego
K_U06, K_U07

U_01

Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu
zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,
łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej
specjalności.

U_02

Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne
dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

K_U06, K_U07

U_03

Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich.

K_U06, K_U07

U_04

Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę
i sprzeciw, negocjować.

K_U06, K_U07

U_05

Student potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem
poprawności gramatycznej i leksykalnej.

K_U06, K_U07

U_06

Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

K_U06, K_U07

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

K_K02, K_K07

K_02

Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.

K_K02, K_K07

Forma i typy zajęć:

konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie „Język rosyjski I”.
Treści modułu kształcenia:
Środowisko pracy – rozmowy nt. różnych zawodów, obowiązków służbowych i warunków pracy.
Zakupy − ubrania, akcesoria, smartfony, zwyczaje zakupowe; negocjacje cenowe.
Aktywność edukacyjna i szkoleniowa − rozmowa nt. szkół, uczelni, nauczycieli i studentów.
Potrawy – opis różnych potraw i sposobów ich przygotowywania, kulturowe uwarunkowania żywienia.
Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
Literatura podstawowa:
Anna Pado, Start. ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD.
Kurs dla dorosłych i studentów, Warszawa, Wyd. WSiP 2011, 112 s.
Literatura dodatkowa:
1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy,
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach
(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów,
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne
(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane
są technikami multimedialnymi.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym
wypowiedzi ustnych).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:
 co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;
 jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;
 aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus

(3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0).
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium

60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć

30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Teoria i praktyka rynku pracy

Theory and practice labour market

język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

kierunki studiów prowadzone w UPH w
Siedlcach

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

studia pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

2

4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr inż. Anna Rak

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr inż. Anna Rak

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów ze specyfiką i
mechanizmami funkcjonowania rynku pracy.
2. Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł informacji o
rynku pracy, a także metod diagnozowania sytuacji
na tym rynku.
3. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej
procesów poszukiwania pracy i zmiany
zatrudnienia oraz świadomego planowania kariery
zawodowej.

Symbol
efektu

W_01
W_02
W_03
W_04

Efekt uczenia się: WIEDZA

Student zna podstawowe teorie rynku pracy oraz przyczyny nierównowagi
na tym rynku.
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania instytucji rynku pracy.
Prawidłowo charakteryzuje ofertę programów aktywizujących skierowaną
do osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.
Student posiada wiedzę na temat źródeł informacji o rynku pracy oraz na
temat metod i mierników stosowanych w ocenie sytuacji na rynku pracy.
Student prawidłowo charakteryzuje metody poszukiwania pracy oraz
stosowane przez pracodawców metody rekrutacyjne.

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
PRK – poziom 6
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WG
Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
PRK – poziom 6

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student ma świadomość poziomu własnej wiedzy dotyczącej kształtowania P6S_KK

kariery zawodowej.
Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu kształcenia:
1. Teorie rynku pracy
2. Czynniki warunkujące poziom zatrudnienia i bezrobocia
3. Źródła informacji o rynku pracy. Metody i wskaźniki analizy rynku pracy
4. Polityka rynku pracy – cele, podmioty i źródła jej finansowania
5. Aktywne programy rynku pracy
6. Regulacje prawne na rynku pracy
7. Tradycyjne i elastyczne formy zatrudnienia
8. Rodzaje płacy i metody jej kształtowania
9. Metody poszukiwania zatrudnienia a metody rekrutacji stosowane przez pracodawców
10. Metody wstępnej selekcji kandydatów (dokumenty aplikacyjne) oraz przebieg rozmowy rekrutacyjnej
11. Planowanie kariery zawodowej
12. Zarządzanie czasem pracy
13. Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w Polsce i UE
Literatura podstawowa:
1. E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2013.
2. M. Frączek, Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
3. J.S. Kardas, E. Multan, Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2012.
4. M. Sidor-Rządkowska, Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku
pracy, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2018.
Literatura dodatkowa:
1. M. Zieliński, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa 2017.
2. V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny, Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie
rozwoju kariery, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
3. R.N. Bolles, Jakiego koloru jest twój spadochron? Praktyczny podręcznik dla poszukujących pracy i
zmieniających zawód, Studio Emka, Warszawa 2011.
4. https://zielonalinia.gov.pl
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie kolokwium pisemnego
sprawdzającego stopień opanowania przez materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta oraz sposobów
argumentowania poglądów.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie pozytywnego wyniku kolokwium pisemnego
przeprowadzanego w formie testu wyboru.
Procentowy zakres ocen z kolokwium pisemnego:
91 – 100% – ocena bardzo dobra
89 – 90% – ocena dobra plus

71 – 80% –
61 – 70% –
51 – 60% –
18 – 0% –

ocena dobra
ocena dostateczna plus
ocena dostateczna
ocena niedostateczna

Ostateczna ocena z przedmiotu (wpisywana do systemu USOSweb) uwzględnia aktywność studenta w
trakcie wykładów. Studenci wykazujący ponadprzeciętny poziom aktywności mogą uzyskać podwyższenie
oceny uzyskanej z kolokwium.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

wykłady

30 godzin

konsultacje

8 godzin

studiowanie literatury przedmiotu

27 godzin

przygotowanie do kolokwium

10 godzin

sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godzin

punkty ECTS za przedmiot

3

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

wykłady

18 godzin

konsultacje

5 godzin

studiowanie literatury przedmiotu

42 godziny

przygotowanie do kolokwium

10 godzin

sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godzin

punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Techniki rozwoju osobistego

Personal development techniques

język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

kierunki studiów prowadzone w UPH w
Siedlcach

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

studia pierwszego stopnia i
jednolite magisterskie

Rok studiów:
Semestr:

2

4

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Bartłomiej Gaik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Bartłomiej Gaik

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z pojęciem rozwoju osobistego
oraz wybranymi technikami wspomagania rozwoju
osobistego. Celem zajęć jest stymulowanie
wszechstronnego rozwój własnych potencjałów,
budowanie postawy otwartej i stymulacja własnego
rozwoju.

Symbol
efektu

W_01

Symbol
efektu

U_01

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie własnego
rozwoju

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi koncepcjami w celu
analizowania podejmowanych działań praktycznych, potrafi planować
własny rozwój i realizować uczenie się przez całe życie

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
PRK – poziom
poziom 6
P6S_WK
Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
PRK – poziom 6

P6S_UU

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
PRK –poziom 6

K_01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Forma i typy zajęć:

P6S_KK

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
brak
Treści modułu kształcenia:
Wprowadzenie do zagadnienia rozwoju osobistego.
Kultura współczesna a dylematy rozwoju osobistego.
Samocena i jej wpływ na funkcjonowanie społeczne.
Budowanie celów prorozwojowych.
Analiza indywidualnych potencjałów rozwojowych.
Emocjonalne aspekty procesu porozumiewania się.
Budowanie zaufania: podstawowe wartości i techniki.
Czynniku zmniejszające skuteczność interpersonalną.
Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów.
Elementy technik coachingowych wykorzystywanych w pracy nad sobą.
Podstawowe zasady pracy tutorskiej.
Podstawowe elementy procesu negocjacyjnego w rozwiązywaniu konfliktów.
Zarządzanie czasem.
Podsumowanie zajęć.
Literatura podstawowa:


R. B. Adler , L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje iinterpersonalne. Proces porozumiewania się,
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2014



J. Rogers, Coaching, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2015



Gaik B., Metody pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, w Rodzina w potrzebie - kierunki wychodzenia z
kryzysu. UW, WSNS, Fundacja Orlen, Warszawa 2013, s. 55-67

Literatura dodatkowa:


L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa
2005



M. Rosenberg .: Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Jacek Santorski & Co,
Warszawa 2003



S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i
menadżerów, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z.o.o, Poznań 2017



B. Gaik B., Kultura niekompletna wobec tożsamości prekariatu: uwagi o ekskluzji społecznej, w:
Inkluzja społeczna: synergia działań́ / redakcja naukowa Marciniak-Paprocka K.,. Siedlce:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego, Siedlce 2019


M. Bennewicz, Coaching i mentoring w praktyce, G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2011



Barber B.E., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tł.
Jankowska H., MUZA SA, Warszawa 2008



T. Witkowski, Psychomanipulacje, Biblioteka moderatora, Taszów 2006

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony z zastosowaniem prezentacji, wykład konwersatoryjny, projekcje multimedialne
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Wypowiedź pisemna zweryfikuje efekty uczenia się.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: zaliczenie z oceną
Ocena wypowiedzi pisemnej według skali:
•
Ocena 2- poniżej 50% pkt.
•
Ocena 3- minimum 50% pkt.
•
Ocena 3,5- minimum 75% pkt.
•
Ocena 4 – minimum 80% pkt.
•
Ocena 4,5 – minimum 85% pkt.
•
Ocena 5- minimum 90% pkt.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

wykłady

30 godzin

konsultacje

8 godzin

Samodzielne studiowanie literatury
Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia
przedmiotu

22 godziny

Punkty ECTS za przedmiot

3

15 godzin

Studia niestacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

wykłady

18 godzin

konsultacje

5 godzin

Samodzielne studiowanie literatury

30 godzin

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia
przedmiotu

22 godziny

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Inkluzja społeczna

Social inclusion

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Czwarty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Katarzyna Marciniak-Paprocka

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Katarzyna Marciniak – Paprocka

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i miejsca
inkluzji społecznej w systemie nauk oraz jej
przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z
innymi dyscyplinami nauk oraz działalności
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i
pomocowej. Nabycie umiejętności prezentowania
własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii,
popierania ich rozbudowaną argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw inkluzji
społecznej.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
efektów uczenia
się dla
kwalifikacji na
poziomie 6 PRK
– kod składnika
opisu PRK dla

W01

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu
w systemie nauk i relacjach do innych nauk

P6S _WG

W05

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także
działającym w tych strukturach

P6S _WG

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

U08

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

P6S _UW

U07

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje
w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

P6S _UW

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K01

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

P6S _KK

Forma i typy zajęć:

wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Treści modułu kształcenia:
Pedagogika inkluzyjna:
1. Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz
sposobów ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu.
2. Zakres pojęć: ekskluzja, integracja, inkluzja społeczna.
3. Etiologia ekskluzji społecznej.
4. Pojęcie akulturacji i anomii w ekskluzji społecznej.
5. Fenomenologia ekskluzji społecznej.
6. Wymiary i strategie działań inkluzyjnych.
7. Działania inkluzyjne jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
8. Dobre praktyki inkluzji społecznej w Polsce.
9. Analiza Krajowego Projektu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014-2020.
10. Dobre praktyki inkluzji społecznej w Europie i na świecie.
11. Edukacja jako forma przeciwdziałania ekskluzji społecznej.
12. Cyrk motyli – po co komu inkluzja społeczna,
13. Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia.
Literatura podstawowa:
1. Przeciw wykluczeniu społecznemu. Cz. 1, pod red. Tamary Zacharuk ; Akademia Podlaska,
Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Siedlce : [Tamara Zacharuk], 2010. - 173 s. : il. ; 24 cm.
2. Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Tamara Zacharuk, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008.
3. Zaburzenia przystosowania społecznego : elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej,
Lesław Pytka, Tamara Zacharuk, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego, 2014 r.,
Akty prawne:
1.

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.

Literatura dodatkowa:
1. Bogdanowicz M., Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Psychologia Wychowawcza”, nr
3, 1995.
2. Dykcik Wł (red), (2005), Pedagogika specjalna, Wyd. UP, Poznań.
3. Gordzelewska B., Malinowska – Kenyeres Cz., Przyczyny niepowodzeń szkolnych. W: Terapia
pedagogiczna. Tom I., E. M. Skorek (red.), Kraków 2004.
4. Grzegorzewska M. (1964), Wybór pism, PWN, Warszawa.
5. Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu : praca zbiorowa / pod red. nauk.
Lesława Pytki, Tamary Zacharuk, Ewy Jówko ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach. Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. - 485 s. ; 24
cm. (Monografie ; nr 148)
6. Marciniak-Paprocka K., Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle
Rozporządzeń MEN z 17 listopada 2010 r. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno‐
Terapeutycznego = Training of special education needs students in the light of Order of the Ministry
of National Education of 17.11.2010. Creating Individual Educational and Therapeutic Program,
Student Niepełnosprawny. - Z. 12 (5) (2012), s. 39-51.
7. Marciniak-Paprocka K., Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl
edukacji inkluzyjnej = Student maladjustet socially and opperetion of school education under
inclusion , W: Codzienność szkoły : uczeń = The everyday life at school : the apprentice / pod red.
Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls,
2014. - S. 237-246.
8. Marcinkowska B., Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W:, Dydaktyka specjalna – w
przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik
akademicki, J. Głodkowska (red.),Warszawa 2010.
9. Materiały szkoleniowe. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, cz.1 i cz. 2, MEN i APS w Warszawie.
10. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki, Warszawa 2009.
11. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i
placówki, MEN, Warszawa 2010
12. Zacharuk T., Marciniak-Paprocka K., Ewaluacja edukacji włączającej w Polsce = Evaluation of
including education in Poland [W:] Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie
kryzysu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lesława Pytki, Tamary Zacharuk, Ewy Jówko. - Siedlce :
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody: podająca, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, pokaz, klasyczna metoda problemowa,
dydaktycznego działania symulacja,
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty z obszaru umiejętności będą weryfikowane za pomocą rozwiązania zadań problemowych
sprawdzających umiejętność rozumienia, analizowania zjawisk społecznych oraz rozwiązywania
napotkanych problemów. Efekty z wiedzy będą weryfikowane za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz wypowiedzi, co
najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco:
1. 0-50% - 2,0
2. 51% - 3,0
3. 61% - 3,5
4. 71% - 4,0
5. 81% - 4,5
6. 91% - 5,0
Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne obejmujące treści
przedmiotu. . Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy
zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

30 godz.

Konsultacje

7,5 godz.

Zaliczenie przedmiotu

2,5 godz.

Studia nad literaturą przedmiotu

25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia

13 godz.

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa

Contemporary threats to security

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Czwarty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Eugeniusz Cieślak

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Eugeniusz Cieślak

Założenia i cele przedmiotu:

Identyfikacja, opis i interpretacja współczesnych
zagrożeń bezpieczeństwa. Określanie znaczenia
działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom
bezpieczeństwa

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

M_W01

Student zna i identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa w ujęciu politycznym,
S1A_W05
militarnym, ekonomicznym, ekologicznym i kulturowym.

M_W02

Student opisuje relacje dotyczące wpływu zagrożeń na bezpieczeństwo na
S1A_W03
poziomie wewnątrzpaństwowym i międzynarodowym.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

M_U01

Student potrafi identyfikować zagrożenia w środowisku bezpieczeństwa,
analizować ich charakter i oceniać skutki dla bezpieczeństwa różnych
podmiotów.

S1A_U01

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

M_K01

Student określa priorytety w samodzielnym rozwijaniu krytycznej wiedzy
dotyczącej współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i rozumie
znaczenie tej wiedzy dla relacji społecznych.

S1A_K03

Forma i typy zajęć:

Wykłady

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu kształcenia:
1. Istota i typologia zagrożeń bezpieczeństwa.
2. Zagrożenia w założeniach strategii bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych.
3. Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego.
4. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.
5. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.
6. Zagrożenia terrorystyczne.
7. Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
8. Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego.
9. Zagrożenia związane z migracjami.
10. Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego.
11. Zagrożenia związane z nowymi technologiami.
12. Zagrożenia klimatyczne.
13. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa przez Sojusz Północnoatlantycki
14. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa przez Unię Europejską
15. Zagrożenia a bezpieczeństwo Polski,
Literatura podstawowa:
Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, RCB, Warszawa 2013.
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2014
Koncepcja obronna RP, MON Warszawa 2017
Koncepcja strategiczna NATO, Lizbona 2010
Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Bruksela 2003

1.
2.
3.
4.
5.

Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, MSWiA, Warszawa 2017.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2017 roku, CERT, Warszawa 2018.
Stan środowiska w Polsce 2018, GIOS Warszawa 2019
Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, RMS Warszawa 2015
UNHCR Global Report 2017, ONZ 2018
Serious and Organized Crime Assessment 2017 (SOCTA), EUROPOL 2018
EU Terrorism Situation and Threat Assessment Report (TESAT) 2017, EUROPOL 2018

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
wykłady konwersatoryjne
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Wiedza:
1.
M_W01 – weryfikacja efektu w trakcie zajęć oraz w formie kolokwium zaliczeniowego
2.
M_W02 – weryfikacja efektu w trakcie zajęć oraz w formie kolokwium zaliczeniowego
Umiejętności:
1.

MU_01 – weryfikacja wypowiedzi ustnych i pisemnej; bieżąca ocena aktywności studentów w
trakcie zajęć (analiza bieżących wydarzeń związanych ze współczesnymi zagrożeniami dla

bezpieczeństwa),
Kompetencje społeczne:
1.

M_K01 – podejmowanie dyskusji na temat wybranych zagadnień organizacji i funkcjonowania
systemu bezpieczeństwa państwa, analiza bieżących wydarzeń związanych ze współczesnymi
zagrożeniami dla bezpieczeństwa

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci uzyskają zaliczenie na podstawie ich pracy w ciągu całego semestru. Przedmiot kończy się
zaliczeniem wykładów na podstawie pisemnego kolokwium. Pod uwagę są brane:
1. aktywność w trakcie zajęć (przygotowanie i udział w dyskusji) – 35% oceny;
2. kolokwium w formie pisemnej – 65% oceny;
Kolokwium pisemne polegające na wykazaniu się wiedzą o współczesnych zagrożeniach dla
bezpieczeństwa. Obowiązująca skala ocen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0-50 % - 2,0
51-60 % – 3,0;
61-70 % – 3,5;
71-80 % – 4,0;
81-90 % – 4,5;
91-100 % – 5,0.

Bilans punktów ECTS
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas
wykładów

30 godzin

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas
konsultacji

5 godziny

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

20 godzin

studiowanie literatury przedmiotu

20 godzin

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wychowanie obywatelskie

Civic education

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

II, IV

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Małgorzata Wiśniewska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Małgorzata Wiśniewska

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy z zakresu wychowania
obywatelskiego oraz jego przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi
dyscyplinami nauk oraz działalnością edukacyjną,
wychowawczą, opiekuńczą i pomocową. Nabycie
umiejętności prezentowania własnych pomysłów,
diagnozowania i projektowania działań praktycznych
związanych z realizacją działalności w zakresie
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
efektów uczenia
się dla
kwalifikacji na
poziomie 6 PRK
– kod składnika
opisu PRK dla

W01

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu
w systemie nauk i relacjach do innych nauk

P6S _WG

W05

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także
działającym w społeczeństwie obywatelskim

P6S _WG

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

U08

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznychpotrafi, obserwować, wyszukiwać oraz przetwarzać informacje na temat
zjawisk społecznych związanych z problematyką wychowania
obywatelskiego

P6S _UW

U07

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje
w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - projektuje działania
praktyczne związane z realizacją działalności zakresie kształtowania
społeczeństwa obywatelskiego

P6S _UW

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K01

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

P6S _KK

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza ogólna
Treści modułu kształcenia:
Pedagogika inkluzyjna:
1. Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz
sposobów ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu.
2. Zakres pojęć: wychowanie obywatelskie, patriotyzm, obywatel, społeczeństwo obywatelskie.
3. Etiologia wychowania obywatelskiego. Pierwsze rozważania o wychowaniu obywatelskim i
patriotycznym.
4. Ideały wychowawcze II Rzeczypospolitej.
5. Polskie organizacje młodzieżowe, społeczne i proobronne na rzecz wychowania obywatelskiego.
6. Globalizacja i regionalizm w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
7. Edukacja kulturowa i międzykulturowa w społeczeństwie obywatelskim.
8. Polityka bezpieczeństwa obywateli.
9. Prawa i obowiązki obywatela.
10. Programy wspierania działań obywatelskich w Europie.
11. Aktywizacja środowiska lokalnego.
12. Edukacja obywatelska jako forma integracji społecznej.
13. Wybrane problemy współczesnej edukacji obywatelskiej,
14. Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia.
Literatura podstawowa:
1. Czy z Polski możemy być dumni?, Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk. –
Kraków, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2007
2. Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów?, red. Michał Syska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i
Prasa, 2007
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
4. Russocki Stanisław, Kuczyński Stefan K., Willaume Juliusz – Godło, barwy i hymn

5.
6.
7.
8.

Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1978
Wiśniewska M. Związek Strzelecki 1910-1939, Warszawa 2010;
Wyszczelski L., Wiśniewska M.(red.) Wychowanie obronne w Polsce, Siedlce 2007
Wiśniewska M., Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921-1939, Toruń 2007
Znamierowski Alfred, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003

Literatura dodatkowa:
1. Sikorski Janusz (red), Polskie tradycje wojskowe, Warszawa 1990, t. 1.
2. Radziewicz J., M. Mirgos, O samorządności uczniów w procesie wychowania szkolnego, Warszawa
1988
3. Sowisło M., Funkcje samorządu uczniowskiego – założenia i rzeczywistość, Kraków 1996
4. Szkoły dialogu, wybór artykułów z miesięcznika „Edukacja i Dialog” z lat 1990-1993, Warszawa
1994
5. Wiśniewska M., Wyszczelski L., Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918-1939, Toruń 2009
6. Wizja polskiego patriotyzmu / [red. Mariusz Malinowski]. - Warszawa : Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2008
Artykuły z czasopism
1. Edukacja regionalna - w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska.// Drama.
- 2006, nr 50, s. 6-16 2. 2. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna
Ziołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 42-51
2. Elementarz patriotyzmu / F. Froissart.// Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 15, s. 13
3. Inscenizacje : 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych i szkolnych na cały rok / Hanna
Warchałowska.
4. 5. Jak kształtować patriotyzm? / Ewa Wiercińska-Banaszczyk, Piotr Janicki.// Dyrektor Szkoły. 2008, nr 6, s. 24-25
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody: wykład konwersatoryjny, pokaz, metoda problemowa
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty z obszaru umiejętności będą weryfikowane za pomocą rozwiązania zadań problemowych
sprawdzających umiejętność rozumienia, analizowania zjawisk społecznych oraz rozwiązywania
napotkanych problemów. Efekty z wiedzy będą weryfikowane za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Forma i warunki zaliczenia:
Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz wypowiedzi, co
najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco:
1. 0-50 % - 2,0
2. 51-60 % – 3,0;
3. 61-70 % – 3,5;
4. 71-80 % – 4,0;
5. 81-90 % – 4,5;
6. 91-100 % – 5,0.
Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne obejmujące treści
przedmiotu. . Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy
zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen.
Bilans punktów ECTS*:

Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Wykład

30

Konsultacje

7,5

Zaliczenie przedmiotu

2,5

Studia nad literaturą przedmiotu

25

Przygotowanie do zaliczenia

13

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Współczesne problemy socjologii

Contemporary problems of sociology

Polski
Ogólnowydziałowy z obszaru
nauk społecznych

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Wydział Nauk Społecznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Studia
pierwszego
stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi
Czwarty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni

Założenia i cele przedmiotu:

Koncepcje dotyczące relacji jednostki i
społeczeństwa oraz jego instytucji w
zmieniających się uwarunkowaniach
społecznych. Cele: diagnoza
socjologiczna, prognoza socjologiczna.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

MW01

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych, rozumie
specyficzny charakter tego obszaru wiedzy odróżniający go od innych
nauk.

S1A_W01

MW02

Posiada wiadomości o zróżnicowaniu instytucji społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem kulturowych, politycznych, ekonomicznych
S1A_W02,
i prawnych. Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania struktur społecznych.
S1A_W08
Znane mu są procesy zmian struktur oraz instytucji, dotyczy to zarówno
przyczyn, jak też przebiegu i konsekwencji.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

MU01

Student potrafi właściwie interpretować zjawiska społeczne.

S1A_U01

MU02

Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów społecznych
zarówno kulturowych, politycznych prawnych, jak i gospodarczych.

S1A_U03,
S1A_U08

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

MK01

S1A_K01,
Student ma świadomość potrzeby systematycznego pogłębiania wiedzy
S1A_K02.
oraz potrafi współdziałać w grupie i przyjmować różne role.
S1A_K06

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Treści kształcenia podbudowane elementami wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w życiu
społecznym.
Treści modułu kształcenia:
1. Obszar zainteresowań i funkcje socjologii, koncepcje dotyczące relacji jednostki i społeczeństwa
oraz jego instytucji, funkcje: teoretyczna, praktyczna, prognostyczna, socjotechniczna.
2. Socjologia wiedzy, ujęcie funkcjonalistów i teoretyków konfliktu.
3. Wiedza, potoczna, naukowa, paranauka, pseudonauka.
4. Interakcje jako przedmiot zainteresowania socjologii, formy interakcji, społeczeństwo w
perspektywie interakcji
5. Zaufanie i nieufność, rodzaje, skutki społeczne
6. Sfera publiczna, wymiana wiedzy oraz poglądów dotyczących spraw publicznych.
7. Sfera prywatna, znaczenie ochrony życia prywatnego, zagrożenia dla prywatności.
8. Opinia społeczna, twórcy opinii, sankcje, badanie opinii.
9. Socjotechnika, zastosowanie wiedzy w celu zamierzonego przekształcania rzeczywistości.
10. Debata publiczna, czynniki sytuacyjne, strategie konwersacyjne, cel debaty.
11. Środki społecznego przekazu, funkcje mediów, oddziaływanie mediów.
12. Ład społeczny, typologia wg. Stanisława Ossowskiego.
13. Zmiana społeczna, zmiana struktury, funkcji, granic systemu.
14. Konflikt społeczny, rodzaje i formy.
15. Zachowania zbiorowe, podstawowe cechy zachowań zbiorowych, psychologia tłumu.
16. Społeczeństwo obywatelskie, zdolność do samoorganizacji oraz osiągania celów.
17. Wielość form życia narodowego, koncepcje narodu, ideologie narodowe.
18. Mniejszości, narodowe, etniczne, językowe.
19. Migracje, formy i przyczyny.
20. Kryzys migracyjny, przyczyny i skutki.
21. Relatywizm kulturowy, jako element światopoglądu, jako relatywizm wartości.
22. Kapitał społeczny, czynniki determinujące kształtowanie kapitału społecznego, wpływ kapitału
społecznego na procesy gospodarcze i społeczne.
23. Marginalizacja, przyczyny marginalizacji, skutki marginalizacji.
24. Wykluczenie, wykluczenie ekonomiczne, wykluczenie społeczne.
25. Patologie społeczne, przyczyny, rodzaje.
26. Subkultury, przyczyny powstawania, rodzaje.
27. Globalizacja, społeczny aspekt, negatywne zjawiska.
28. Cywilizacja konsumpcyjna, masowa konsumpcja, konsumpcja a poczucie bezpieczeństwa.
29. Jednostka w społeczeństwie ryzyka, ryzyko i zachowania ryzykowane.
30. Religia we współczesnym świecie, główne nurty, znaczenie społeczne.

Literatura podstawowa:
1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
2. A. Giddens, P. W. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, Warszawa 2014.
3. Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny, T. II, red. A. FirkowskaMankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska, Warszawa 2013.
Literatura dodatkowa:
1. Ch. Hadnagy, Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Gliwice 2017.
2. M. Świątkiewicz-Mośny, Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji, Kraków
2015.
3. Zachowania ryzykowne, red. G. E. Kwiatkowska, I. Siudema, Lublin 2012.
4. P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, Warszawa 2014.
5. K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012.
6. A. Niesporek, Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się
rzeczywistości, Katowice 2007.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metoda wykładu konwersacyjnego, ukierunkowane dyskusje po przedstawieniu obszaru problemowego.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Wiedza:
MW_01 weryfikacja efektu w formie bieżącej oceny udziału w dyskusji, napisanie eseju.
MW_02 weryfikacja efektu poprzez przedstawienie istotnych kwestii merytorycznych podczas
egzaminu pisemnego.
Umiejętności:
1.
2.

MU_01 bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych przez studentów w
trakcie zajęć, dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów.
2.
MU_02 weryfikacja wypowiedzi pod kątem zachowania formy i treści zaproponowanych przez
wykładowcę oraz doboru tematu szczegółowego w ramach omawianej problematyki.
Kompetencje społeczne:
1.

1.

MK_01 prognozowanie działań w zakresie życia społecznego i jego analiza, również w aspekcie
komunikacyjnym, oraz monitorowanie przez studentów najnowszych danych oraz opracowań z
zakresu poruszanej problematyki.

Forma i warunki zaliczenia:
Metody oceniania:
1.
Dyskusje w oparciu o fachową literaturę.
2.
Umiejętność wieloaspektowego przedstawienia wskazanego obszaru problemowego.
3.
Egzamin w formie pisemnej.
Kryteria oceniania: Studenci uzyskują ocenę na podstawie egzaminu pisemnego. Brana jest również pod
uwagę praca w ciągu całego semestru: aktywność w trakcie zajęć, obecności (jako wymóg), napisanie
eseju (jako element dopuszczający do egzaminu), zapoznanie się z zalecaną literaturą. Pod uwagę przy
końcowej ocenie brane są następujące elementy: egzamin pisemny – maksymalnie 8,5 pkt; szczególna
aktywność na zajęciach, charakteryzująca się zrozumieniem poruszanej problematyki – maksymalnie 1
pkt. Obowiązuje następująca skala ocen:
1. 0 – 3,5 pkt. – ocena ndst.
2. 4,0– 4,5 pkt. – ocena dst

3. 5,0 – 5,5 pkt. - ocena dst +
4. 6,0 – 6,5 pkt. – ocena db
5. 7,0 – 7,5 pkt. – ocena db +
6. Od 8,0 – ocena bdb
Spełnienie wszystkich warunków pozwala na uzyskanie pozytywnej oceny.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

udział w wykładach

30

bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas
konsultacji

0,5

godziny napisanie eseju

4,5

przygotowanie do udziału w dyskusji podczas zajęć,
10
przestudiowanie zadanej literatury
godzin przygotowanie i udział w egzaminie

30

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Ochrona własności intelektualnej
Protection of intellectual property

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci
Szósty

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z obowiązującym
prawem autorskim oraz zasadami ochrony
własności intelektualnej.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się

Symbol efektu
kierunkowego

WIEDZA

W_01

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu nauk
pomocniczych i wspomagających historię oraz nauk pokrewnych z dziedziny
nauk humanistycznych i społecznych.

K_W07

W_02

Posiada zaawansowaną wiedzę o różnorodnych źródłach informacji.

K_W08

W_03

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa
autorskiego.

K_W12

W_04

Zna i rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i
K_W13
popularyzacji wiedzy historycznej.
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi zastosować podstawowe i zaawansowane elementy warsztatu badań
K_U04
w zakresie nauk historycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi normami
K_K05
etycznymi i wymaga tego od innych

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej wyniesiona z edukacji na poziomie
szkoły średniej.
Treści modułu kształcenia:

1. Własność intelektualna – informacje podstawowe
- pojęcie rzeczy i własności
- definicja własności intelektualnej
- rozwiązania, oznaczenia, utwory
2. Prawo autorskie i prawa pokrewne
- przedmiot i podmiot prawa autorskiego
- dozwolony użytek chronionych utworów
- praca naukowa, a ochrona praw autorskich (plagiat, przywłaszczenie i prawo autora do integralności
utworu)
- patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji
3. Własność intelektualna w dobie Internetu
- programy komputerowe
- bazy danych
- pliki komputerowe
- grafiki, filmy, zdjęcia, strony www., serwisy internetowe
4. System ochrony prawnej własności intelektualnej na świecie i w Polsce
- aktualny stan prawny ochrony własności intelektualnej
- ochrona cywilna i karna własności intelektualnej - ochrona danych osobowych
- obrót prawami autorskimi
5. Instytucje na straży własności intelektualnej
- instytucje państwowe chroniące prawa autorskie
- organizacje chroniące prawa autorskie - zakres i cele działania
Literatura podstawowa:
Kurzępa B., Kurzępa E., Ochrona własności intelektualnej: zarys problematyki, Toruń 2010.
Machała W. Utwór: przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.
Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012.
Przybyliński B., Ochrona własności intelektualnej, Bydgoszcz 2012.
Sokołowska D., Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i
słowników, Kraków 2001.
Literatura dodatkowa:
Brzozowska M., Prawo autorskie w reklamie i marketingu, Warszawa 2009.
Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002.
Internet a prawo autorskie red. Nauk. A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski, Lublin 2016.
Karpowicz A., Podręcznik prawa autorskiego, Warszawa 2002.
Prawo autorskie i własności przemysłowej: wybrane zagadnienia, red. nauk. Ryszard Wojciechowski,
Siedlce 2014.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów, dyskusja.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów na podstawie: zaliczenia w formie ustnej
Forma i warunki zaliczenia:

Sposób oceniania:
Zaliczenie w formie ustnej 70%, Aktywność na zajęciach oraz obecność 30%
Sposób zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51 punktów procentowych.
Przedział punktacji (%) 0-50 - ocena 2,0; 51-60 - 3,0; 61-70 - 3,5; 71-80 - 4,0; 81-90 - 4,5; 91-100 - 5,0
Bilans punktów ECTS:
Udział w wykładach

15

Konsultacje z prowadzącym moduł

0

Przygotowanie do zaliczenia

10

Sumaryczne obciążenie studenta

25

Punkty ECTS za przedmiot

1

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi, trzeci

trzeci, czwarty, piąty, szósty

Liczba punktów ECTS:

10

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. dr hab. Stanisław
Jaczyński, dr hab. Dariusz Magier, dr hab. Katarzyna
Maksymiuk, dr hab. Robert Piętek, dr hab. Maria
Starnawska, dr hab. Dorota Wereda, prof. dr hab. Zofia
Chyra-Rolicz, dr hab. Sergiusz Leończyk

Założenia i cele przedmiotu:

Opracowanie wybranych zagadnień z historii Polski
XIX-XX w., doskonalenie umiejętności korzystania z
opracowań naukowych i krytycznej analizy źródeł
historycznych, przygotowanie studentów do napisania
pracy dyplomowej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student/ka posiada wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej
niezbędną do opracowania podjętej tematyki

K_W01

W_02

Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka
niezbędne do realizacji tematu

K_W03

W_03

Ma wiedzę na temat interdyscyplinarnych powiązań historii z naukami
pokrewnymi

K_W10

W_04

Posiada zaawansowaną wiedzę o różnorodnych źródłach informacji

K_W08

W_05

Zna i rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych oraz zasad
prawa autorskiego w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej

K_W12, K_W13

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Student/ka samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób
uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik K_U01, K_U02,
pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze
K_U03
wskazówkami opiekuna naukowego. Potrafi formułować i rozwiązywać

problemy badawcze. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę źródeł
historycznych
U_02

Potrafi zastosować podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk
historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego

K_U02, K_U04

U_03

Potrafi dokonać syntezy informacji źródłowych

K_U05

U_04

Potrafi formułować tezy i argumentować z wykorzystaniem poglądów
różnych autorów

K_U08

U_05

Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i
przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych
metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny nauk
historycznych

K_U09

U_06

Potrafi określić i ocenić krytycznie stan swojej wiedzy i umiejętności
fachowych i zaplanować pracę nad ich rozwojem i doskonaleniem

K_U12

U_07

Ma umiejętność pisania w języku ojczystym z poprawnym zastosowaniem
różnorodnych form pisarstwa historycznego, opatrzonych aparatem
K_U15
naukowym zgodnie z kanonami przyjętymi w nauce historycznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student/ka ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i
umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju
kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też
K_K01, K_K02
kompetencji personalnych i społecznych. Jest gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem zadania.

K_02

Ma przygotowanie do realizowania zadań zawodowych zgodnie z
przyjętymi normami etycznymi i wymaga tego od innych

K_K05

K_03

Ma świadomość dorobku pokoleń historyków i podejmuje działania na
rzecz jego podtrzymania

K_K06

Forma i typy zajęć:

Seminarium, 120 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza z zakresu historii XIX-XX w., umiejętność korzystania z literatury naukowej oraz analizy
źródeł historycznych
Treści modułu kształcenia:
1.Uwarunkowania pracy naukowej
2.Elementy metodologii historii
3.Krytyka źródła historycznego
4.Poszanowanie własności intelektualnej i praw autorskich. Plagiat
5.Zasady gromadzenia i opracowania bibliografii
6.Zasady pisania prac akademickich (tworzenie rozdziałów, przypisy, badania wstępne
i opracowania wyników, analiza i interpretacja)
7.Wybór tematów prac dyplomowych
8.Przygotowanie konspektów pracy
9.Prezentacja wyników badań i postępów w opracowywaniu tematów
Literatura podstawowa:

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012.
Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006
Literatura dodatkowa:
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2004
Woźniak K. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych, Warszawa 1998
Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich,
magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Konwersatoria, dyskusja, analiza wyników badań, analiza tekstów
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
W_01,W_02, W_03, W_04, W_05 – weryfikacja efektów w trakcie przygotowywania przez studentów pracy
dyplomowej, na zajęciach seminaryjnych w trakcie omawiania kolejnych fragmentów pracy
U_01,U_02, U_03, U_04, U_05, U_06, U_07- weryfikacja efektów w trakcie przygotowywania przez
studentów pracy dyplomowej, na zajęciach seminaryjnych w trakcie omawiania kolejnych fragmentów pracy
K_01, K_02, K_03 - weryfikacja efektów w trakcie przygotowywania przez studentów pracy dyplomowej, na
zajęciach seminaryjnych w trakcie omawiania kolejnych fragmentów pracy
Forma i warunki zaliczenia:
Na zakończenie: semestru trzeciego – wybór tematu pracy i przedstawienie bibliografii; czwartego –
przedstawienie przez studenta konspektu pracy; piątego – przedstawienie promotorowi 50% pracy
dyplomowej (sprawdzonej, przedyskutowanej); szóstego – złożenie całej pracy dyplomowej.
Kryteria oceny pracy zgodne z zapisami zasad dyplomowania przyjętymi dla kierunku historia przez Radę
Dyscypliny Instytutu Historii 8 grudnia 2020 r. (załącznik do uchwały nr 52/2020)
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w seminariach

120

Konsultacje z prowadzącym seminarium

20

Prowadzenie badań

50

Napisanie pracy

60

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

250

Punkty ECTS za przedmiot

10

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wstęp do badań historycznych

Introduction to historical researches

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

pierwszy

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Józef Piłatowicz

Założenia i cele przedmiotu:

1. Nabycie umiejętności korzystania z zasobów
archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
2. Nabycie umiejętności sporządzania przypisów i
bibliografii.
3. Przygotowanie do podejmowania wyzwań
badawczych

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student posiada wiedzę z zakresu warsztatu naukowego historyka

K_W03

W_02

Posiada zaawansowaną wiedzę o różnorodnych źródłach informacji

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi dokonać właściwego doboru źródeł informacji korzystając z
bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych, itp.

K_U02

U_02

Potrafi zastosować podstawowe i zaawansowane elementy warsztatu
badań w zakresie nauk historycznych dobierając metody i narzędzia
właściwe dla wybranego problemu, korzystając z zaleceń i wskazówek
opiekuna naukowego

K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
badawczych i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem zadania.

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
brak

K_K02

Treści modułu kształcenia:
1. Warsztat naukowy historyka.
2. Rodzaje literatury historycznej.
3. Bibliografie naukowe.
4. Czasopisma historyczne.
5. Zasady korzystania z archiwów, bibliotek i muzeów.
6. Biblioteki cyfrowe, internetowe bazy cyfrowe.
7. Cyfrowe inwentarze archiwalne.
8. Internetowe systemy wyszukiwania.
9. Źródła historyczne i ich klasyfikacja.
10. Krytyka wewnętrzna i zewnętrzna źródła.
11. Metody badawcze w pracy historyka.
12. Zapis bibliograficzny. Sporządzanie przypisów. Sporządzanie bibliografii.
13. Wizyta w bibliotece naukowej, archiwum, muzeum
Literatura podstawowa:
Bloch M., Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1962
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985
Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów i roku historii, Bydgoszcz
1999
Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001
Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984
Literatura dodatkowa:
Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz,
Kraków 2014
Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, pod red. J.
Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Łódź 2010
Kieniewicz S., Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982
Manteuffel T., Historyk wobec historii, Warszawa 1976
Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów pod red. B. Wagner i T. Wiślicza,
Zabrze 2008
Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1993
Polski słownik biograficzny
Strony internetowe
Tandecki J., Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów, Toruń 2017
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
ćwiczenia polegające na prowadzeniu ze studentami rozmów i dyskusji, wspomaganych technikami
multimedialnymi, zajęcia w zależności od potrzeb odbywać się będą również w bibliotece i archiwum.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W03, K_W08, K_U02, K_U04, K_K02 – weryfikacja efektów podczas pracy na ćwiczeniach
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach. Zaliczenie wybranej przez studenta
literatury z zakresu omawianej problematyki, przygotowanie do zajęć, zaliczenie (ustne) na ocenę całego
kursu.

Kryteria uzyskania zaliczenia ćwiczeń: uzyskanie co najmniej 6 p., za : aktywność (0-1 punkt na każdych
zajęciach):- referat/praca semestralna (0-4 punktów). Kryteria ocen - uzyskanie ogółem:6 punktów - dst, 7
p. -dst+, 8 -9 p. - db,10-11 p. -db+, 12 p. I więcej – bdb. Studentów obowiązuje obecność na ćwiczeniach,
dopuszcza się jedną nieobecność. Treść każdych kolejnych opuszczonych zajęć student jest zobowiązany
zaliczyć ustnie. Zaliczenie końcowe z treści ćwiczeń - ustne, punktowane; kryteria ocen według skali
procentowej:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Zajęcia z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zajęć

25

Przygotowanie do zaliczenia

25

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Źródłoznawstwo

Source studies

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

pierwszy

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Arkadiusz Zawadzki

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci poznają różne rodzaje źródeł, nabywają
umiejętność krytycznego spojrzenia na te źródła,
poznają sposoby ich wykorzystania i metody analiz,
które można wykorzystać w pracy naukowej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student posiada wiedzę o metodach badawczych i narzędziach warsztatu
historyka służących do pracy ze źródłem historycznym

W_02

Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat źródeł historycznych, ich
K_W06, K_W08
rodzajów i sposobach przekazywania przez nie informacji o przeszłości

K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student posiada umiejętność samodzielnego dotarcia do źródła informacji,
korzystając z pomocy istniejących baz danych, bibliografii, pomocy
K_U01, K_U02
archiwalnych itp.

U_02

Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę źródła i dokonać syntezy
informacji z niej płynących

K_U03, K_U05

U_03

Student potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla nauk
historycznych

K_U07

U_04

Potrafi pracować w zespole, rozwiązując proste problemy badawcze z
zakresu historii

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej

K_K01

K_02

Student ma świadomość roli wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów
badawczych. Jest gotów do konsultowania z ekspertami w razie trudności z K_K02
samodzielny rozwiązaniem problemu

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
brak
Treści modułu kształcenia:
1.Definicja źródła historycznego
2.Klasyfikacje źródeł
3.Krytyka zewnętrzna źródła
4.Krytyka wewnętrzna źródła
5.Opis bibliograficzny źródeł
6.Źródła archeologiczne w pracy historyka
7.Źródła pisane z epoki starożytnej
8.Źródła pisane z epoki średniowiecznej
9.Źródła pisane epoki nowożytnej
10.Architektura i inne zabytki kultury materialnej jako źródło historyczne
11.Źródła do historii XIX w.
12.Źródła do historii XX w.
13.Źródła wywołane.
14.Fotografia i film jako źródło historyczne
15.Źródła a przygotowanie pracy licencjackiej
Literatura podstawowa:


Buksiński T., Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991



Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych. Z posłowiem,
Poznań 2011



Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX wiek), pod red. nauk. K.
Karolczaka, Kraków 2011



Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 3, Źródłoznawstwo czasów późnego antyku,
praca zbiorowa pod red. Ewy Wipszyckiej, Warszawa 1999

Literatura dodatkowa:


Ad fontes. O naturze źródła historycznego, pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2004



Buksiński T., Interpretacja źródeł historycznych pisanych, Warszawa 1992



Kowalski K. M., Artefakty jako źródła poznania. Studium z teorii nauki historycznej, Gdańsk 1996



Kubis B., Maresz T., Zrozumieć historię: praca ze źródłem: poradnik dla nauczyciela, Warszawa
2011



Plezia M., Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, Bydgoszcz 1999



Samsonowicz H., O „historii prawdziwej”. Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk
1997



Stróżyk, P., Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich.
Heureza i krytyka zewnętrzna, Poznań 2011



Tekst źródła. Krytyka, interpretacja, pod red. B. Trelińskiej, Warszawa 2005



Wojtkowiak Z., Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródło narracyjne, cz. 1,

Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001


Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod redakcją F. Musiała;
Wyd. 2, Kraków 2015



Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji
metodologicznej, Lublin 2005

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia praktyczne z różnymi rodzajami źródeł, pokaz, dyskusje panelowe i okrągłego stołu, praca w
grupach, elementy wykładu konwersatoryjnego z prezentacjami multimedialnymi, praca indywidualna
studenta.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta
K_W03, K_W06, K_W08, K_K01, K_K02 – podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia ustnego
K_U01, K_U02, K_U07 – przy ocenie opracowywanej bibliografii źródłowej
K_U03, K_U05, K_U11 – podczas pracy indywidualnej i zespołowej w czasie zajęć
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Sporządzenie bibliografii źródłowej na wybrany temat
Zaliczenie ustne, na którym student przedstawi i omówi (opierając się na zagadnieniach poruszanych na
zajęciach i literaturze przedmiotu związanych z analizą źródeł) bibliografię tematu uzgodnionego z
prowadzącym. Ocena według kryterium:
0 – 50 % - niedostateczny – brak przygotowanej bibliografii lub bibliografia niezgodna z tematem
51 - 60% - dostateczny – bibliografia niepełna (nie więcej niż 5 pozycji) lub częściowo niezgodna z
tematem, dostateczna umiejętność analizy źródeł (znajomość podstawowych zagadnień związanych z
krytyką źródeł)
61 - 70% - dostateczny plus – bibliografia niepełna (5-10 pozycji), poprawna analiza źródeł (umiejętność
przeprowadzenia krytyki zewnętrznej i wewnętrznej wybranego z bibliografii źródła)
71 – 80% - dobry – bibliografia niepełna (10-15 pozycji), poprawna analiza źródeł
81 – 90% - dobry plus – bibliografia zadawalająca (około 20 pozycji), umiejętność analizy różnych typów
źródeł
91 – 100% bardzo dobry – bibliografia wyczerpująca (ponad 20 pozycji) z prawidłowym opisem
bibliograficznym, właściwa analiza źródeł różnych typów
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Konsultacje z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie bibliografii

20

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Archeologia ziem polskich

Archeology of Polish Lands

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

Pierwszy

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Katarzyna Maksymiuk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Prof. dr hab. Roman Krawczyk, dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Celem jest uzyskanie przez studentów wiedzy o historii
ziem polskich (od pojawienia się człowieka do
wczesnego średniowiecza), ze szczególnym naciskiem
na kultury pradziejowe funkcjonujące na Mazowszu;
zapoznanie z pojęciami i metodami archeologii

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu nauk
pomocniczych i wspomagających historię oraz nauk pokrewnych z
dziedziny nauk humanistycznych i społecznych

K_W07

W_02

Posiada zaawansowaną wiedzę o różnorodnych źródłach informacji.

K_W08

W_03

Ma wiedzę na temat powiązań interdyscyplinarnych historii i nauk
pokrewnych z innymi naukami i dziedzinami nauk. Dostrzega i rozumie
obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka.

K_W10

W_04

Student posiada zaawansowana wiedzę na temat zasad formułowania
logicznych wypowiedzi z zastosowaniem terminologii historycznej.

K_W16

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

U_01

Potrafi zastosować podstawowe i zaawansowane elementy warsztatu
badań w zakresie nauk historycznych dobierając metody i narzędzia
właściwe dla wybranego problemu, korzystając z zaleceń i wskazówek
opiekuna naukowego.

K_U04

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej oraz do
krytycznego podejścia wobec odbieranych treści.

K_K01

K_02

Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
badawczych i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem zadania

Forma i typy zajęć:

K_K02

Wykład 30 godz., ćwiczenia 15 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z historii polskiej okresu średniowiecza.
Treści modułu kształcenia:
1. Przedmiot i zakres badań archeologii i jej miejsce wśród innych nauk. Podstawowe pojęcia
2.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

archeologiczne. (2)
Metody badawcze stosowane w archeologii. (2)
Antropogeneza i dolny paleolit. (2)
Kultury środkowego i górnego paleolitu. (2)
Kultury mezolityczne. (2)
Neolit preceramiczny na bliskim wschodzie i w basenie morza śródziemnego. (2)
Rozprzestrzenianie się cywilizacji neolitycznych w Europie w okresie neolitu właściwego i eneolitu. (2)
Kultury wczesnej epoki brązu w basenie morza śródziemnego i w Europie Środkowej. (2)
Kultury starszej epoki brązu w Europie Środkowej. (2)
Początki epoki żelaza na bliskim wschodzie i w basenie morza śródziemnego. Kultura halsztacka
w Europie. (2)
Kultura łużycka w dorzeczu Wisły i Odry – epoka brązu i żelaza. (2)
Osadnictwo celtyckie w Europie Środkowej. (2)
Okres wpływów rzymskich w Europie Środkowej. (2)
Problem etonogenezy Słowian. (2)
Kultury archeologiczne wczesnego średniowiecza. (2)
Ćwiczenia (tematy omawiane na wykładach realizowane w formie referatów przygotowywanych przez
studentów):

1. Przedmiot i zakres badań archeologii i jej miejsce wśród innych nauk. Podstawowe pojęcia
archeologiczne.
2. Metody badawcze stosowane w archeologii.
3. Antropogeneza i dolny paleolit.
4. Kultury środkowego i górnego paleolitu.
5. Kultury mezolityczne
6. Neolit preceramiczny na Bliskim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego
7. Rozprzestrzenianie się cywilizacji neolitycznych w Europie w okresie neolitu właściwego i eneolitu.
8. Kultury wczesnej epoki brązu w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Środkowej.
9. Kultury starszej epoki brązu w Europie Środkowej.
10. Początki epoki żelaza na Bliskim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego. Kultura halsztacka
w Europie.
11. Kultura łużycka w dorzeczu Wisły i Odry – epoka brązu i żelaza.
12. Osadnictwo celtyckie w Europie Środkowej.
13. Okres wpływów rzymskich w Europie Środkowej.
14. Problem etonogenezy Słowian.
15. Kultury archeologiczne wczesnego średniowiecza.

Literatura podstawowa:
1. Kozłowski J. K., Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków 2004, Wielka Historia Świata, t. 1.
2. Stary i nowy świat od rewolucji neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, (praca zbiorowa), Kraków
3.
4.
5.
6.

2005, Wielka Historia Świata, t. 2. (wybrane rozdziały).
Kozłowski J. K., Kaczanowski P., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998, Wielka Historia
Polski, t. 1.
Kaczanowski P., Europa barbarzyńska, [w:] Świat okresu cywilizacji klasycznych, Kraków 2005, Wielka
Historia Świata, t. 3.
Kokowski A., Starożytna Polska; od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku
starożytności, Warszawa 2005.
Ławecka D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2009

Literatura dodatkowa:
1. Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej : odkrycia, hipotezy, interpretacje, Warszawa 2011.
2. Kadrow S., U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie

Środkowej, Kraków 2001.
3. Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. Marek Dulinicz, Lublin 2003.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia – interpretacja źródeł metodą dyskusji,
metoda obserwacji, zajęcia warsztatowe.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:


K_W07, K_W08, K_W10, K_W16 – podczas odpowiedzi w trakcie egzaminu ustnego



K_U04 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu ustnego



K_K01, K_K02 – podczas pracy na ćwiczeniach

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin ustny. Kryteria oceniania: 1. 0-50% − niedostateczna (2,0) 2. 51-60% − dostateczna (3,0) 3. 6170% − dostateczna plus (3,5) 4. 71-80% − dobra (4,0) 5. 81-90% − dobra plus (4,5) 6. 91-100% − bardzo
dobra (5,0)
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w wykładach/ćwiczeniach

45

Przygotowanie do zajęć

15

Konsultacje z prowadzącym moduł

30

Przygotowanie do egzaminu

35

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:

Historia starożytna I

Ancient History I

Język wykładowy: polski
Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

historia

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Humanistycznych
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów: pierwszy
Semestr:

pierwszy

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Katarzyna Maksymiuk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Katarzyna Maksymiuk

Założenia i cele przedmiotu:

Celem kształcenia jest poznanie przyczyn,
przebiegu i skutków rozwoju monarchii starożytnego
świata; znajomość kultury i religii państw basenu
Morza Śródziemnego; Zwrócenie szczególnej uwagi
na dziedzictwo europejskie.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu historii starożytnej Bliskiego
Wschodu

K_W02

W_02

Zna wybrane zagadnienia historii starożytnej w ujęciu chronologicznym i
tematycznym

K_W05

W_03

Posiada zaawansowaną wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację
źródeł historycznych oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla
poznania historii starożytnej

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i
systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania,
klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami
opiekuna naukowego

K_U02, K_U04

U_02

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy fachowe
właściwe dla historii starożytnej, analizuje teksty źródłowe

K_U03, K_U05,
K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

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

Forma i typy zajęć:

Wykład, 30 godzin, ćwiczenia, 15 godzin

K_K03

Wymagania wstępne i dodatkowe:
brak
Treści modułu kształcenia:
Wykłady:
1. Starożytny Bliski Wschód – wprowadzenie. (2)
2. Starożytna Mezopotamia. (2)
3. Dzieje starożytnego Sumeru (4)
4. Asyria (4)
5. Babilonia (4)
6. Inne państwa i narody starożytnego Bliskiego Wschodu – Hetyci, Elam, Mitanii, Izrael (4)
7. Starożytny Egipt (6)
8. Starożytna Persja (4)
Ćwiczenia:
1. Wprowadzające 2
2. Geografia Bliskiego Wschodu w starożytności 2
3. Interpretacja tekstu źródłowego: Epos o Gilgameszu (PDF) 2
4. Wirtualne zwiedzanie British Museum – zbiory sztuki asyryjskiej i babilońskiej (2) [mapa muzeum,
https://www.britishmuseum.org/sites/default/files/2020-01/British_Museum_Map_Jan_2020.pdf], spacer po
muzeum [https://www.google.co.uk/maps/@51.5199446,0.1268224,2a,75y,93.52h,93.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZmjpGw6WCPP5H5BJJ5UPsg!2e0!7i13312!8i66
56?hl=en]
5. Analiza traktatu pokojowego Ramzesa II z Hatusilisem III (PDF) 4
6. Wirtualne zwiedzanie grobowca Ramzesa VI 3D (1)
[https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1&fbclid=IwAR1cVHnS9s_ofCJEmRPdbLLAH_
n65ndwpMZI6RbG1WPnaHWVzyogqBXFNA0]
7. Zaliczenie ustne przeczytanych lektur (2)

Literatura podstawowa:
1. Jaczynowska M. Musiał D., Stępień M., Historia Starożytna, Warszawa 2010.
2. Ziółkowski A., Historia Powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

Literatura dodatkowa:
1. Assmann J., Maat : sprawiedliwość i nieśmiertelność w starożytnym Egipcie, Warszawa 2019.
2. Matysiak B., Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie, Olsztyn 2018.
3. Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, red. S. Sprawski, Kraków 2015.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia prowadzone z zastosowaniem prezentacji graficznych, ze szczególnym naciskiem na zbiory sztuki
starożytnej. materiały wykorzystane w czasie zajęć zostały przygotowane przez prowadzącą w czasie
pobytów w Iranie, Turcji i Egipcie. W ramach ćwiczeń: praca z mapami, analiza ikonografii, interpretacja
tekstów źródłowych. Metody: wykład syntetyczny, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, dyskusja,
praca
pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. Spacer wirtrualny.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:



K_W02, K_W05 – podczas odpowiedzi w trakcie egzaminu ustnego



K_W08 – podczas pracy na ćwiczeniach poświęconych analizie tekstów źródłowych



K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu
ustnego



K_K03 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu ustnego

Forma i warunki zaliczenia:
egzamin: forma ustna 50 %, sposób oceniania:
1. znajomość podstawowych wydarzeń epoki: 3
2. znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym: 4
3. rozumienie powiązań między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w kontekście epoki: 5
ćwiczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia są:
1. interpretacja tekstu źródłowego: forma ustna 30 %
2. znajomość wybranych 2 lektur z zakresu przedmiotu 2x10 %
Kryteria oceny semestralnej:
00 - 50% - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 - 80% - dobry
81 - 90% - dobry plus
91 - 100% - bardzo dobry

Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Zajęcia z prowadzącym moduł

45

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie do egzaminu

35

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia starożytna II

Ancient History II

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

drugi

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Katarzyna Maksymiuk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Katarzyna Maksymiuk

Założenia i cele przedmiotu:

Celem kształcenia jest poznanie przyczyn,
przebiegu i skutków rozwoju monarchii
macedońskiej, państw greckich i Imperium
Romanum; znajomość kultury i religii państw basenu
Morza Śródziemnego; Zwrócenie szczególnej uwagi
na dziedzictwo europejskie.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu historii starożytnej Grecji i
Rzymu

K_W02

W_02

Zna wybrane zagadnienia historii starożytnej w ujęciu chronologicznym i
tematycznym

K_W05

W_03

Posiada zaawansowaną wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację
źródeł historycznych oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla
poznania historii starożytnej

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i
systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania,
klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami
opiekuna naukowego

K_U02

U_02

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy fachowe
właściwe dla historii starożytnej, analizuje teksty źródłowe

K_U03, K_U04,
K_U05, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

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

Forma i typy zajęć:

Wykład, 30 godzin, ćwiczenia, 15 godzin

K_K03

Wymagania wstępne i dodatkowe:
brak
Treści modułu kształcenia:
Wykłady:
1. Starożytna Grecja - kultura minojska, kultura mykeńska (2)
2. Sparta (2)
3. Ateny (2)
4. Wojny grecko-perskie (2)
5. Wojna peloponeska (2)
6. Aleksander Macedoński (4)
7. Monarchie hellenistyczne (4)
8. Historia polityczna Rzymu
a) monarchia (2)
b) republika (2)
c) cesarstwo (6)
9. Chrześcijaństwo (2)
Ćwiczenia:
1. Analiza tekstu źródłowego Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tł. L. Piotrowicz, Warszawa 1973 (2)
2. Podboje Aleksandra Macedońskiego, analiza tekstów źródłowych (4) (Flawiusz Arrian, Wyprawa
Aleksandra Wielkiego, Wrocław 2004. Kwintus Kurcjusz Rufus, Historia Aleksandra Wielkiego,
tłum. L. Winniczuk, Warszawa 1976. Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów: Aleksander
Wielki, tłum. M. Brożek, Wrocław 1976).
3. Wirtualne zwiedzanie Forum Romanum (2) [http://www.italyrome.info/foro_romano_3d.php]
4. Juliusz Cezar, analiza tekstów źródłowych (4) (Gajusz Swetoniusz Trankwillus: Żywoty cezarów.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska, tłum. Eugeniusz
Konik, Ossolineum/DeAgostini, Wrocław 2004 różne lata wydania).
5. Polityka propagandowa Sewerów w świetle mennictwa cesarskiego, interpretacja ikonografii monet (2)
6. Zaliczenia ustne wybranych lektur (1)
Literatura podstawowa:
1. Jaczynowska M. Musiał D., Stępień M., Historia Starożytna, Warszawa 2010.
2. Ziółkowski A., Historia Powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.
3. Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2011.
Literatura dodatkowa:
1. Angela A., Jeden dzień W Starożytnym Rzymie : życie powszednie, sekrety, ciekawostki,
Warszawa 2016.
2. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, Warszawa 2018.
3. Kulesza R., Antyczna Hellada : Szkice z dziejów starożytnych Greków, Warszawa 2013.
4. Mrozewicz L., Ostoja-Zagórski J., Europejskie cywilizacje starożytne, Bydgoszcz 2017.
5. Nowakowska M, Starożytna Grecja od kuchni, Warszawa 2017.
6. Pietrzak M., Forma i treść cynizmu : studium fenomenu cyniczności na trzech przykładach
starożytnych, Opole 2018.
7. Stabryła S., Terroryści znad Tybru : Akty przemocy publicznej i zamachy w starożytnym Rzymie,
Warszawa 2018.
8. Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, red. S. Sprawski, Kraków 2015

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia prowadzone z zastosowaniem prezentacji graficznych, ze szczególnym naciskiem na zbiory sztuki
starożytnej. materiały wykorzystane w czasie zajęć zostały przygotowane przez prowadzącą w czasie
pobytów w Rzymie. W ramach ćwiczeń: praca z mapami, analiza ikonografii, interpretacja tekstów
źródłowych. Metody: wykład syntetyczny, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, dyskusja, praca
pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:


K_W02, K_W05 – podczas odpowiedzi w trakcie egzaminu ustnego



K_W08 – podczas pracy na ćwiczeniach poświęconych analizie tekstów źródłowych



K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu
ustnego



K_K03 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu ustnego

Forma i warunki zaliczenia:
egzamin: forma ustna 50 %, sposób oceniania:
1. znajomość podstawowych wydarzeń epoki: 3
2. znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym: 4
3. rozumienie powiązań między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w kontekście epoki: 5
ćwiczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia są:
1. interpretacja tekstu źródłowego: forma ustna 30 %
2. znajomość wybranych 2 lektur z zakresu przedmiotu 2x10 %
Kryteria oceny semestralnej:
00 - 50% - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 - 80% - dobry
81 - 90% - dobry plus
91 - 100% - bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Zajęcia z prowadzącym moduł

45

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie do egzaminu

35

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia średniowieczna powszechna

General medieval history

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

drugi

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Maria Starnawska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Maria Starnawska, mgr Marcin Gomółka

Założenia i cele przedmiotu:

Celem jest uzyskanie wiedzy o historii powszechnej
średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem
zależności gospodarczo-politycznych społeczeństwa
w ujęciu chronologicznym, a także zapoznanie się
podstawową problematyką, terminologią i
metodologią badań w zakresie historii
średniowiecznej powszechnej.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii
średniowiecza.

K_W01, K_W02

W_02

Zna wybrane zagadnienia historii średniowiecznej w ujęciu
chronologicznym i tematycznym.

K_W02

W_03

Posiada zaawansowaną wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację
źródeł historycznych oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla
poznania historii średniowiecznej. Posiada wiedzą na temat działalności
muzeów posiadających zbiory z epoki średniowiecza. Zna podstawowe
pojęcia dotyczące ochrony prawa autorskiego w badaniach
mediewistycznych

K_W09, K_W10,
K_W11, K_W12,

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi samodzielnie formułować problem badawczy, zdobywa i utrwala
wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu
nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania
informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04

U_02

Potrafi dokonać właściwego doboru źródeł informacji korzystając z
bibliografii i baz danych.

K_ U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma świadomość dorobku pokoleń historyków

K_ K06

K_02

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

K_ K03

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
podstawowa wiedza historyczna z wcześniejszych etapów edukacji
Treści modułu kształcenia:
Wykład:
1. Definicja i podstawowe cechy średniowiecza.
2. Wędrówki ludów i powstawanie państw barbarzyńskich na obszarach dawnego cesarstwa rzymskiego:
Burgundowie, Wandalowie, Goci, Frankowie, Longobardowie w Italii. Wyspy brytyjskie we wczesnym
średniowieczu.
3. Bizancjum i Arabowie w VI-IX w.
4. Monarchia karolińska i jej rola w kształtowaniu średniowiecznej Europy.
5. Powstanie państw słowiańskich i ich chrystianizacja.
6. Skandynawia we wczesnym średniowieczu i ekspansja Wikingów i Normanów w Europie.
7. Kościół wczesnośredniowieczny. Reforma kościelna w X-XI w. i spór walka papiestwa z cesarstwem o
inwestyturę
8. Ustrój i społeczeństwo Europy w pełnym średniowieczu – system lenny. Rycerstwo i miasta w
średniowieczu.
9. Kościół i kultura w XI-XIII w.
10. Wyprawy krzyżowe.
11. Geografia polityczna Europy w XI-XIII w.
12. Gospodarka europejska w późnym średniowieczu, tzw. kryzys XIV wieku, czarna śmierć.
13. Geografia polityczna Europy w późnym średniowieczu.
14. Kryzys Kościoła w XIV i XV w.
15. Kultura późnego średniowiecza.
Ćwiczenia:
1. Wprowadzenie do kultury średniowiecznej.
Tekst źródłowy: Grzegorz Wielki, Dialogi, Tyniec 2007.
2. Przeobrażenia społeczne Franków w okresie podboju Galii.
Tekst źródłowy: Grzegorz z Tours, Historie : Historia Franków, Tyniec 2002, ks. 2, 27.
3. Polityka Justyniana.
Tekst źródłowy: teksty Prokopiusza z Cezarei, w: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
4. Początki monastycyzmu. Źródło: reguła benedyktyńska, w: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
5. Powstanie islamu.
Tekst źródłowy: Nauki Mahomenta w świetle Sunny, w: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
6. Powstanie Rusi kijowskiej.
Tekst źródłowy: Fragmenty kroniki Nestora, w: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
7. Konflikt papiestwa z cesarstwem o inwestyturę.

Tekst źródłowy: Dictatus papae, w: Wiek V-XV źródłach, Warszawa 1997.
8. Wyprawy krzyżowe
Tekst źródłowy: mowa papieża Urbana II na synodzie w Clermont, w: Wiek V-XV źródłach, Warszawa
1997.
9. Powstanie komun miejskich.
Tekst źródłowy: Gwibert z Nogent, De vita sua, fragment o powstaniu komuny w Laon w 1112 r., wyd. w:
Miasta i mieszczaństwo średniowiecza (do schyłku XV w.), oprac. R. Heck, Warszawa 1959.
10. Początki monarchii stanowej w Anglii,
Tekst źródłowy: Wielka Karta Swobód, w: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
11. Kultura rycerska
Tekst źródłowy: Jan z Beka o pasowaniu na rycerza w XIII w., wyd. w: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa
1997.
12. Uniwersytet średniowieczny.
Tekst źródłowy: statuty kardynała Roberta z 1215 r.dla Uniwersytetu Paryskiego, wyd. w: Wiek V-XV w
źródłach, Warszawa 1997.
13. Epidemia tzw. czarna śmierć we Włoszech.
Tekst źródłowy: Wstęp w: G. Boccaccio, Dekameron, przeł. E. Boye, Warszawa 1995.
14. Husytyzm.
Tekst źródłowy: Artykuły praskie z 1421, wyd. w: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
15. Jedno spotkanie przeznaczone na kolokwium pisemne.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.

Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2004.
Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1995.
Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.
Kwiatkowski W., Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006.
Kształtowanie średniowiecza, red. M. Salamon, Kraków 2005 (Wielka historia świata, t. 4)

6. Późne średniowiecze, red. K. Baczkowski, Kraków 2005 (Wielka historia świata, t. 5)
7. Narodziny świata nowożytnego, red. S. Grzybowski, Kraków 2005 (Wielka historia świata, t. 6 –
fragmenty do końca xv w.)
Literatura dodatkowa:
Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981.
Collins R., Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, Warszawa 1996.
Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa1969.
Goff le J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.
Hallam E. M., J. Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987-1328, Warszawa 2006.
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.
Leonardo Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995.
Małowist M., Europa i jej ekspansja XIV-XVII w., Warszawa1993.
Mączyńska M., Wędrówki ludów, Warszawa-Kraków 1996.
Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.
Naphy W., Spicer A., Czarna Śmierć, Warszawa 2004.
Runciman S., Pierwsza krucjata i założenie królestwa jerozolimskiego, (Dzieje wypraw krzyżowych, t.
1), Warszawa 1997.
13. Runciman S., Królestw jerozolimskie i frankijski wschód 1100-1187 (Dzieje wypraw krzyżowych, t. 2),
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Warszawa 1997.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Runciman S., Królestwo Akki i późniejsze krucjaty (Dzieje wypraw krzyżowych, t. 3), Warszawa 1997.
Strzelczyk J., Apostołowie Europy, Warszawa 1997, 2010.
Strzelczyk J., Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984
Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 2008.
Strzelczyk J., Longobardowie. Ostatni z wielkiej wędrówki ludów V-VIII wiek, Warszawa 2014.
Strzelczyk J., Otton III, Wrocław 2000.
Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992.
Weinfurter S., Niemcy w średniowieczu 500-1500, Warszawa 2010.
Zientara B., Świt narodów europejskich, Warszawa 1985, 1996.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny z pokazem: prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia prowadzone metodą ćwiczeniową polegają na ćwiczeniu umiejętności interpretacji tekstów
źródłowych lub źródeł innych, niż pisane, w oparciu o indywidualną pracę studenta (przygotowanie do
zajęć, przygotowanie pracy pisemnej, indywidualne lektury) i dyskusję okrągłego stołu oraz seminaryjną, a
także przy niektórych tematach metodą referatu
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W01, K_W02 – na podstawie egzaminu ustnego oraz kolokwium pisemnego
K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, - na podstawie aktywności studenta na zajęciach i pracy pisemnej
K_ K06, K_ K03, – na podstawie rozmowy na temat wybranych przez studenta lektur
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Egzamin ustny.
Kryteria oceny:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach (25%), pracy pisemnej (25%), kolokwium
(25%) oraz sprawozdania ustnego z lektury dwóch monografii samodzielnie wybranych przez studenta
(25%).
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

60

Przygotowanie do zajęć

10

Konsultacje z prowadzącym

5

Przygotowanie pracy pisemnej

10

Przygotowanie dwóch lektur

20

Przygotowanie do egzaminu

20

Sumaryczne obciążenie studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia średniowieczna Polski

Polish medieval history

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

drugi

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Maria Starnawska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Maria Starnawska, mgr Marcin Gomółka

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z
problematyką badawczą, metodologią badań oraz
terminologią dotyczącą dziejów Polski w
średniowieczu oraz ukazanie procesów dziejowych
na obszarze Polski średniowiecznej w kontekście
europejskim.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii Polski w
średniowieczu, zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu K_W01, K_W03
historyka

W_02

Zna w stopniu zaawansowanym metody i teorie wyjaśniające procesy
historyczne zachodzące w średniowieczu Zna wybrane zagadnienia historii
średniowiecznej w ujęciu chronologicznym i tematycznym. Ma
K_W02, K_W04,
zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o K_W08
historii dawnych i współczesnych ziem polskich oraz różnorodnych
źródłach informacji.

W_03

Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł
historycznych oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania
K_W10, K_W11
historii Polski średniowiecznej oraz posiada orientację w działalności
polskich placówek muzealnych.
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze dokonując
właściwego doboru źródeł informacji, posługuje się bibliografią. Potrafi
zastosować podstawowe elementy warsztatu historyka przeprowadzając
krytyczna analizę i interpretację źródeł historycznych

K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04,
K_U05, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
badawczych, jest gotów posiłkować się opinią ekspertów w przypadku
pojawienia się trudności.

Forma i typy zajęć:

K_K02

Wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
podstawowa wiedza historyczna z poprzednich etapów edukacji
Treści modułu kształcenia:
Wykład:
1. Powstanie państwa piastowskiego: (plemiona w dorzeczu Wisły i Odry, kształtowanie się terytorium
państwa, gospodarka i ustrój, chrystianizacja i wejście na arenę międzynarodową).
2. Polityka Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
3. Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej i jej odbudowa.
4. Sukcesy i porażki zjednoczonego państwa (rządy Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana,
Bolesława Krzywoustego).
5. Testament Bolesława Krzywoustego i przemiany sposobu sprawowania władzy państwowej w okresie
rozbicia dzielnicowego.
6. Gospodarka i przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego.
7. Problem pruski i sprowadzenie Krzyżaków.
8. Dążenia zjednoczeniowe na przełomie XIII i XIV w.
9. Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
10. Polityka integracyjna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
11. Problem sukcesji po Kazimierzu Wielkim, unia z polsko-litewska, jej przyczyny, etapy i skutki.
12. Problem krzyżacki za Jagiellonów.
13. Przeobrażenia społeczne w Polsce późnośredniowiecznej.
14. Polityka dynastyczna Jagiellonów w Europie środkowej.
15. Kultura Polski średniowiecznej.
ćwiczenia:
1. Organizacja państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Źródła: Anonim tzw. Gall, wyd. Biblioteki
Narodowe, Wrocław 1996, j i relacja Ibrahima ibn Jakuba, w: Wiek V-XV w źródłach,, Warszawa 1997.
2. Legenda o początkach dynastii Piastów. źródło: Anonim tzw. Gall, wyd. Biblioteki Narodowej, Wrocław
1996, ks. 1, par. 1, 2, 3.
3. Konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem - porównanie dwóch relacji historiograficznych.
Źródła: Anonim tzw. Gall, wyd. Biblioteki Narodowej, Wrocław 1996, Mistrz Wincenty, Kronika polska,
przeł. i oprac. B. Kürbis, Ossolineum 1992, 1996.
4. Drzwi Gnieźnieńskie jako żródło do dziejów kultury politycznej i religijnej w Polsce w II połowie XII w.
5. Wieś polska w okresie przedlokacyjnym. Żródło: Powinności poddanych klasztoru w Trzebnicy, w: Wiek
V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
6. Lokacja wsi na prawie niemieckim. Źródła: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
7. Lokacja miasta na prawie niemieckim (na przykładzie Krakowa). źródło:
- Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506, cz. 1, Kraków 1879, nr 1 = tłum. Wiek V-XV w
źródłach, Warszawa 1997.
8. Przemiany układu przestrzennego miast w dobie lokacji (na przykładzie Lrakowa). (plany Krakowa w
Atlasie historycznym Polski).

9. Najazd mongolski w 1241 r. w świetle relacji Długosza i wcześniejszych źródeł. Zagadnienie
wiarygodności relacji Długosza. Żródła: J. Długosza roczniki czyli kroniki sławnego królestwa polskiego,
ks. VII, Warszawa 1974, fragm. o najeździe Tatarów w 1241 r; Kronika wielkopolska, Warszawa 1965; C.
de Bridia, Historia Tatarów, w: Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie
XIII wieku, red. J. Strzelczyk, par. 27 i 28.
10. Bunt wójta Alberta. Źródła: Pieśń o wójcie krakowskim Albercie, wyd. w: Średniowieczna poezja
łacińska w Polsce, oprac. M. Włodarski, Wrocław-Warszawa-kraków 2007.
11. Założenie Akademii Krakowskiej. Źródło: Akt założenia akademii, wyd.: Kultura średniowieczna : (do
schyłku xv wieku) / oprac. Leokadia Matusik, Warszawa 1960.
12. Statuty Kazimierza Wielkiego. Źródło: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
13. Przywileje szlacheckie. Źródła: Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.
14. Unia polsko-litewska. Źródło: akt unii w Krewie, wyd. w: Dzieło Jadwigi i Jagiełły, Warszawa 1989.
15. Konflikty społeczne w Polsce poźnośredniowiecznej. Źródło: Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego,
wyd.: Chrestomatia staropolska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk -Łódź 1984 lub wydania późniejsze
(1995).
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.

Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.
Wyrozumski J., Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek – 1370), Kraków 1999, (Wielka historii Polski, t.
2).
K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), Kraków 1999, (Wielka historii
Polski, t. 3).

Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Łowmiański H., Początki Polski, t. 1-6, Warszawa 1963-1985
Dzieje Mazowsza,. t. 1, red. H. Samsonowicz, Pułtusk 2006.
Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław
1986.
Korta W., Historia Śląska do 1763 roku, Warszawa 2003.
Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985.
Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997.
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1-12, red. S. K. Kuczyński, S. Górzyński, Warszawa 19812012.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny z pokazem: prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia prowadzone metodą ćwiczeniową polegają na ćwiczeniu umiejętności interpretacji tekstów
źródłowych lub źródeł innych, niż pisane, w oparciu o indywidualną pracę studenta (przygotowanie do
zajęć, przygotowanie pracy pisemnej, indywidualne lektury) i dyskusję okrągłego stołu oraz seminaryjną, a
także przy niektórych tematach metodą referatu.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 – w trakcie egzaminu ustnego
K_W10, K_W11, – na podstawie aktywności studenta na ćwiczeniach
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 - na podstawie aktywności studenta na ćwiczeniach,
pracy pisemnej oraz rozmowy na temat lektur
K_K02 – w trakcie egzaminu ustnego oraz rozmowy na temat wybranych przez studenta lektur

Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach (30%), pracy pisemnej (recenzja wybranej
monografii) (30%), oraz sprawozdania ustnego z lektury dwóch innych monografii samodzielnie
wybranych przez studenta (2*20%).
Egzamin ustny.
Kryteria oceny:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

60

Konsultacje z prowadzącym

5

Przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie pracy pisemnej

15

Przygotowanie dwóch lektur

20

Przygotowanie do egzaminu

15

Sumaryczne obciążenie studenta

125

Punkty ECTS za przedmiot

5

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia nowożytna powszechna

General Early Modern History

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Robert Piętek

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Robert Piętek

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie się z podstawowymi procesami i
zjawiskami historii powszechnej nowożytnej XVIXVIII w.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej XVI-XVIII w. w ujęciu
chronologicznym i tematycznym. Zna i rozumie wybrane zagadnienia z nauk K_W05, K_W07
pokrewnych.

W_02

Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy i świata XVI-XVIII w.

K_W05

W_03

Posiada zaawansowaną wiedzę o uwarunkowaniach pracy historyka.
Dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w
pracy historyka.

K_W09; K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków
badań historycznych w zakresie historii powszechnej XVI-XVIII w. Potrafi
formułować i rozwiązywać problemy badawcze zarówno samodzielnie jak i
w pracy grupowej.

K_U01, K_U11

U_02

Stosuje podstawowe elementy warsztatu badań historyka dobierając
metody i narzędzia właściwe dla wybranego przedmiotu, korzystając z
bibliografii i baz danych

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy. Ma świadomość znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych. Potrafi zasięgać opinii
ekspertów.

K_K01, K_K02

Forma i typy zajęć:

wykład 30, ćwiczenia konwersatoryjne 30

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza z historii Europy i świata XVI-XVIII w.
Treści modułu kształcenia:
Wykład:
1. Periodyzacja oraz główne kierunki przemian kulturalnych, politycznych, społecznych i gospodarczych
w dziejach nowożytnych.
2. Wielkie odkrycia geograficzne xv-xvi w.
3. Wojny włoskie 1494-1559 r.
4. Reformacja
5. Wojny religijne w Europie w XVI w.
6. Imperium osmańskie w XVI w.
7. Afryka w systemie światowym w XVI – XVIII w.
8. Rewolucje angielskie w XVII w.
9. Sytuacja międzynarodowa w ii połowie XVII w.
10. Absolutyzm Ludwika XIV.
11. Rosja w i połowie XVIII w.
12. Absolutyzm oświecony w XVIII w.
13. Powstanie Stanów zjednoczonych w XVIII w.
14. Rosja Katarzyny II
15. Francja w II połowie XVIII w.
Ćwiczenia - analiza źródeł związanych z tematami:
1. Periodyzacja oraz główne kierunki przemian kulturalnych, politycznych, społecznych i gospodarczych
w dziejach nowożytnych.
2. Wielkie odkrycia geograficzne xv-xvi w.
3. Wojny włoskie 1494-1559 r.
4. Reformacja
5. Wojny religijne w Europie w XVI w.
6. Imperium osmańskie w xvi w.
7. Afryka w systemie światowym w XVI – XVIII w.
8. Rewolucje angielskie w XVII w.
9. Sytuacja międzynarodowa w ii połowie XVII w.
10. Absolutyzm Ludwika XIV.
11. Rosja w i połowie XVIII w.
12. Absolutyzm oświecony w XVIII w.
13. Powstanie Stanów zjednoczonych w XVIII w.
14. Rosja Katarzyny II
15. Francja w II połowie XVIII w.
Literatura podstawowa:
Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII w., Warszawa 2011
Rostworowski E., Historia powszechna XVIII w., Warszawa 2008
Wójcik Z., Historia powszechna XVI-XVII w., Warszawa 2009 Wiek XVI-XVIII w źródłach, oprac. M.
Sobańska-Bondaruk i S.B. Lenard, Warszawa 1997
Literatura dodatkowa:

Beaumarchais P.A. C., Szalony dzień czyli wesele Figara, Wrocław 1993
Burke P, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2011
Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa XVI I XVII W., t. 1-2; Warszawa 1986
Kamen H., Imperium Hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa 2008
Listy o odkryciu Ameryki. Wyboru dokonał wstępem i przypisami opatrzył Jan Kieniewicz, Gdańsk 1996
Mączak A., Rządzący i rządzeni. Systemy władzy w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2004.
Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane, Warszawa 1990
Sabo F. A. J., Wojna Siedmioletnia w Europie 1756 – 1763, Oświęcim 2014
Schilling H, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo –
państwo, Warszawa 2011
Velho A., Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii, Gdańsk1996
Wilson P.H., Wojna Trzydziestoletnia 1618 – 1648. Tragedia Europy, Oświęcim 2017
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia – analiza wybranych tekstów źródeł, praca
projektowa w grupach, praca zespołowa ze źródłem, referaty, dyskusja panelowa, praca indywidualna
studenta.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
W_01, W_02, U_01, K_01 - podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia i egzaminu ustnego.
W_01, W_02, W_03, U_01, U_02, K_01 - podczas pracy indywidualnej i zespołowej w czasie zajęć.
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania)
Egzamin:
Sposób oceniania:
Znajomość podstawowych wydarzeń epoki: 3
Znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym: 4
Rozumienie powiązań między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w kontekście epoki: 5
Ćwiczenia:
Warunkiem uzyskania zaliczenia są:
Znajomość wybranych 3 lektur z zakresu przedmiotu 20%
Pozytywny przebieg kolokwium w formie ustnej 20%
Aktywność w trakcie zajęć 60%
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach i ćwiczeniach

60

Konsultacje z prowadzącym moduł

15

Przygotowanie projektu indywidualnego (grupowego) 15
Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do egzaminu

40

Sumaryczne obciążenie studenta

150

Punkty ECTS za przedmiot

6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia nowożytna Polski

Polish modern history

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Dorota Wereda

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Dorota Wereda

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
oraz najważniejszymi faktami z dziejów Polski w
epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.) związanymi z
problematyką polityczno-ustrojową, wojskową oraz
społeczno-kulturową.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada pogłębioną wiedzę z historii Polski XVI-XVIII w.

K_W01

W_02

Zna w stopniu zaawansowanym teorie wyjaśniające procesy historyczne
zachodzące w państwie polsko-litewskim

K_W01
K_W04

W_03

Posiada zaawansowaną wiedzę o pracy uwarunkowaniach pracy historyka
K_W03
epoki nowożytnej. Zna jego podstawowe metody badawcze i narzędzia
K_W09
warsztatowe.

W_04

Zna podstawowe teorie dotyczące zmian politycznych i ustrojowych w
epoce nowożytnej. Rozumie zasady prawa autorskiego.

K_W04
K_W12

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych oraz
interpretować je stosując podstawowe metody badawcze z warsztatu
historyka.

K_U02

U_02

Potrafi dokonać syntezy informacji źródłowych.

K_U05

U_03

Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe oraz zauważa powiązania
między poszczególnymi wydarzeniami z okresu historii nowożytnej. Potrafi
K_U04
zastosować elementy warsztatu badań właściwie dobierając metody i
narzędzia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma świadomość znaczenia wydarzeń z okresu nowożytnego dla historii
Polski i jest gotów do aktywnego propagowania treści historycznych

K_K03

K_03

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo
historyczne i kulturowe Polski oraz swojego regionu.

K_K03, K_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godzin, ćwiczenia konwersatoryjne 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza historyczna
Treści modułu kształcenia:
1. Periodyzacja oraz główne kierunki przemian kulturalnych, politycznych, społecznych i
gospodarczych w dziejach Polski nowożytnej.
2. Unia lubelska i powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Charakterystyka państwa oraz
podstawowe założenia jego ustroju.
3. System władzy i organizacji społeczeństwa w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej. Sejmy, sejmiki,
urzędnicy.
4. Szlachta jako grupa społeczna i stan polityczny oraz jej droga do dominacji politycznej w
Rzeczypospolitej.
5. Prerogatywy oraz pozycja króla i senatu w systemie politycznym i ustrojowym Rzeczypospolitej.
6. Wojsko w państwie polsko-litewskim.
7. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją.
8. Wojny Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim.
9. Wojny Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim.
10. Zagrożenie tatarskie.
11. Kozaczyzna i Kozacy.
12. Gospodarka i handel w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
13. Kryzys Rzeczypospolitej – degeneracja systemu ustrojowego i politycznego.
14. Mechanizmy karier w społeczeństwie szlacheckim Rzeczypospolitej. Elita władzy i elita wpływów.
15. Sarmatyzm. Kultura i obyczaje polsko-litewskiej szlachty.
Ćwiczenia konwersatoryjne – analiza źródeł związanych z tematami
1. Unia lubelska i powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Charakterystyka państwa oraz
podstawowe założenia jego ustroju.
2. System polityczny i ustrojowy Rzeczypospolitej w XVI–XVII w. Sejmy, sejmiki, najważniejsze
urzędy i ich kompetencje.
3. Szlachta jako grupa społeczna i stan polityczny oraz jej droga do dominacji politycznej w
Rzeczypospolitej.
4. Prerogatywy oraz pozycja króla i senatu w systemie politycznym i ustrojowym Rzeczypospolitej.
5. Wojsko Rzeczypospolitej.
6. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją.
7. Wojny Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim.
8. Wojny Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim.
9. Zagrożenie tatarskie.
10. Kozaczyzna i Kozacy.
11. Gospodarka i handel w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
12. Kryzys Rzeczypospolitej – degeneracja systemu ustrojowego i politycznego.

13. Mechanizmy karier w społeczeństwie szlacheckim Rzeczypospolitej.
14. Sarmatyzm. Kultura i obyczaje szlachty polsko-litewskiej Rzeczypospolitej.
15. Życie codzienne w Polsce nowożytnej.
Literatura podstawowa:
1. Augustyniak U., Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008.
2. Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004.
3. Gierowski J., Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763), Kraków 2001.
Literatura dodatkowa:
1. Acta maleficiorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629–1665),
oprac. i wyd. W. Uruszczak przy współpracy I. Dwornickiej, Kraków 2003.
2. Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII
wieku, Warszawa 1999.
3. Bogucka M., Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku, Warszawa 2016
4. Chynczewska-Hennel T., Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wrocław 1993.
5. Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV,
Warszawa 1992.
6. Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573–1674, Warszawa 2003.
7. Ekes J., Złota demokracja, Warszawa 1987.
8. Frost R., Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej, t.1: powstanie i rozwój 1385-1569, Poznań
2018.
9. Gawron P., Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646,
Warszawa 2010.
10. Kobierzycki S., Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego, wyd. J. Byliński, W.
Kaczorowski, Wrocław 2005.
11. Jakowenko N., Historia Ukrainy do 1795 r., tłum. A. Babiak-Owad, K. Kotyńska, Warszawa 2011.
12. Kochowski W., Poezje wybrane, Kraków 2003.
13. Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646, oprac. A.
Biedrzycka, Kraków 2005.
14. Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646–1655, cz. 2: Listy, oprac. K.
Bobiatyński, P. Gawron, K. Kossarzecki, P. Kroll, A.A. Majewski, D. Milewski, M. Nagielski,
Warszawa 2020.
15. Leśniewski S., Wielcy hetmani Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.
16. Makiłła D., Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej: od połowy XVII wieku do 1763 roku. Studium
historyczno-prawne, Toruń 2003.
17. Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w
latach 1610–1612, oprac. M. Kubala, T. Ściężor, Liszki 1995.
18. Ogier Ch., Dziennik podróży do Polski 1635–1636, oprac. Z. Gołaszewski, Gdańsk 2017.
19. Opaliński E., Sejm srebrnego wieku. Między głosowaniem większościowym a liberum veto,
Warszawa 2001.
20. Pielgrzymowski E., Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą, wyd. R. Krzywy, red. D.
Chemperek, J.S. Gruchała, Warszawa 2010.
21. Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka,
eksorbitancje, projekty, memoriały, t. 1: 1648–1660, oprac. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław
1989.

22. Plewczyński M., Wojsko i wojskowość polska XVI wieku, t. 1-3, Zabrze 2011-2013.
23. Potocki W., Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669–1680, oprac. B. Otwinowska
24. Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy, wyd. R. Krzywy,
Warszawa 2000.
25. Radziwiłł A.S., Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1–3, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa
1980.
26. Rajnolda Hejdensztejna sekretarza królewskiego, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do
roku 1594. Ksiąg XII, t. 1-2, red. M. Gliszczyński, Warszawa 2019.
27. Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego,
okresu „Ogniem i mieczem” (1648–1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999.
28. Serczyk W.A., Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 2008.
29. Szelągowski A., Walka o Bałtyk 1544–1621, Oświęcim 2016.
30. Świderska-Włodarczyk U., Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku,
Warszawa 2017.
31. Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów: struktury aksjologiczne i granice
cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2017.
32. Wimmer J., Polska–Szwecja. Konflikty zbrojne w XVI–XVIII wieku, Oświęcim 2013.
33. Wisner H., Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 2002.
34. Volumina Constitutionum, t. 2–4, oprac. S. Grodziski et al., Warszawa 2005–2017.
35. Żojdź K., Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w
pierwszych dekadach XVII wieku, Toruń 2019.
36. Żołądź-Strzelczyk D., „Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…”. Studia z dziejów
wychowania szlachty w epoce staropolskiej, Wrocław 2017.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny i problemowy.
Ćwiczenia – analiza wybranych tekstów źródłowych oraz dyskusja na temat ich interpretacji. Podczas
zajęć studenci zapoznają się z metodami oraz warsztatem pracy historyka badającego dzieje nowożytnej
Polski. Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz
umiejętność dokonywania krytyki różnych typów przekazów źródłowych, takich jak kroniki,
korespondencja, pamiętniki, konstytucje sejmowe, akta sądowe i skarbowe, relacje dyplomatyczne, teksty
okolicznościowe oraz literatura piękna. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego
czytania tekstów historiograficznych oraz naukowej dyskusji na temat historii.
Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów. W zależności od problematyki
będą to burze mózgów inspirujące uczestników ćwiczeń do głębokiego zastanowienia się nad
poruszanymi kwestiami; dyskusje z wykorzystaniem metaplanu i mapy mentalnej, porządkujące
najważniejsze informacje oraz skłaniające do krytycznej analizy faktów zawartych w omawianych źródłach
a także formułowania sądów i opinii na ich temat. Część dokumentów będzie ponadto interpretowana
przez studentów podczas pracy w grupach, kształtującej umiejętność zespołowego działania oraz
poprawiającej komunikację w gronie uczestników zajęć.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W01; K_W03; K_W04; K_W09; K_W12: Wykład: Egzamin ustny; ćwiczenia: kolokwium pisemne
K_U02; K_U04; K_U05: Wykład: Egzamin ustny; ćwiczenia: kolokwium pisemne, praca zaliczeniowa
zawierająca rys biograficzny wybranego przedstawiciela elity władzy Rzeczypospolitej w okresie
nowożytnym, praca indywidualna i zbiorowa w czasie zajęć
K_K03, K_K04: Wykład: Egzamin ustny; ćwiczenia: praca indywidualna i zbiorowa w czasie zajęć

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin. Sposób oceniania:
1. Znajomość podstawowych wydarzeń oraz najważniejszych osobowości omawianego okresu – ocena
dostateczna
2. Znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym – ocena dobra
3. Rozumienie związków między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w kontekście epoki –
ocena bardzo dobra
Ćwiczenia. Sposób oceniania:
Małe zaangażowanie w aktywność na zajęciach oceniane jest na ocenę dostateczną (3). Do uzyskania
oceny dobrej (4) niezbędny jest aktywny udział w dyskusji. Stopień bardzo dobry (5) uzyskują osoby, które
prócz aktywnego udziału w dyskusji otrzymają wysokie oceny z kolokwium oraz pracy zaliczeniowej.
Warunkiem uzyskania zaliczenia są:
1. Aktywny udział w zajęciach 60%
2. Pozytywny wynik kolokwium 20%
3. Pozytywna ocena pracy zaliczeniowej 20%
Ocena kolokwium:
0-50% - niedostateczny
51%–60 % - dostateczny
61%–70% - dostateczny plus
71%–80% - dobry
81%–90% - dobry plus
91%–100% - bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach i ćwiczeniach

60

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie bibliografii

30

Sumaryczne obciążenie studenta

150

Punkty ECTS za przedmiot

6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia powszechna XIX w

General History XIX century

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

czwarty

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Jarosław Cabaj, dr hab. J. Piłatowicz

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych wydarzeń i zjawisk
historycznych dotyczących historii powszechnej w
XIX w. Zrozumienie mechanizmów procesu
dziejowego, jego genezy, przebiegu i konsekwencji
zjawisk historycznych

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii XIX w.

K_W02

W_02

Zna w stopniu zaawansowanym metody i teorie wyjaśniające procesy
historyczne zachodzące w XIX w.

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i
systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania,
klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami
opiekunanaukowego

K_U01, K_U02

U_02

Potrafi dokonać syntezy informacji źródłowych, formułować tezy i
argumentować je wykorzystując poglądy różnych autorów.

K_U05, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

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

Forma i typy zajęć:

Wykład, 30 godzin, ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z wcześniejszych etapów edukacji

K_K03

Treści modułu kształcenia:
Wykład (15 dwugodzinnych jednostek tematycznych).
1. Wiek XIX – cezury chronologiczne, zmiany demograficzne i społeczno-ekonomiczne
2. I cesarstwo we Francji - geneza, sytuacja wewnętrzna państwa
3. Epoka napoleońska – francuskie podboje, koalicje, okres dominacji i upadek Napoleona
4. Porządek wiedeński – filary i zagrożenia
5. Ruchy rewolucyjne i narodowowyzwoleńcze w I połowie XIX w. (Europa, Ameryka)
6. Sprawa zjednoczenia Włoch i Niemiec
7. Zjednoczone Niemcy i Włochy
8. Monarchia Austro-Węgierska w drugiej połowie XIX i na początku XX w., III Republika
Francuska – powstanie, polityka wewnętrzna i zagraniczna.
9. Stany Zjednoczone. Japonia (II połowa XIX – początek XX w.)
10. Wielka Brytania. Rosja (II połowa XIX – początek XX w.)
11. Kolonializm. Rywalizacja mocarstw i kształtowanie się bloków polityczno-wojskowych.
12. Kościół katolicki na przełomie XIX i XX w.
13. Przemiany społeczno-gospodarcze na przełomie XIX i XX w.
14. Konflikty lokalne na początku XX w. Uwarunkowania wybuchu I wojny światowej
15. I wojna światowa. Cele wojenne mocarstw i ich realizacja. Sytuacja na frontach. Rewolucje w
Rosji i Niemczech. Rozpad Austro-Węgier
Ćwiczenia – 30 godz.
1. Ład wiedeński w Europie
2. Rewolucje w Ameryce Łacińskiej
3. Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych i doktryna Monroe’a
4. Wiosna Ludów. Geneza, charakter, przebieg wystąpień rewolucyjnych w latach 1846-1849
5. II cesarstwo we Francji
6. Wojna krymska i układ sił w Europie
7. Wojna secesyjna
8. Kwestia robotnicza
9. Wynalazki i ich zastosowanie w życiu codziennym
10. Alfabetyzacja. Rozwój szkolnictwa.
11. Nauka i jej upowszechnianie
12. Życie kulturalne.
13. Początki kultury masowej
14. Emancypacja
15. Kolokwium ustne
Literatura podstawowa:
1. Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009
2. Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003
Literatura dodatkowa:
Opracowania:
1. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2006
2. Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849, praca zbiorowa pod
redakcją naukową Władysława Zajewskiego, t. 1 i 2, Warszawa 1992
3. Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Warszawa 2001
4. Kukiel M., Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej (1789-1921), Warszawa 1992

5. Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994
6. Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009
7. Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2001
Źródła:
1. Piłatowicz J. [oprac.], Źródła do historii powszechnej 1870-1939. t. 1. 1870-1918. Wybór
dokumentów i materiałów, Siedlce 2003
2. Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli
historii, studentów i uczniów. oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, indywidualne
wystąpienia studentów (referaty)
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W02, K_W04 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu ustnego
K_U01, K_U02, K_U05, K_U08 – podczas odpowiedzi w trakcie egzaminu ustnego oraz podczas pracy na
ćwiczeniach poświęconych analizie tekstów źródłowych
K_K03 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu ustnego
Forma i warunki zaliczenia:
egzamin: forma ustna 50 %, sposób oceniania:
1. znajomość podstawowych wydarzeń epoki: 3
2. znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym: 4
3. rozumienie powiązań między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w kontekście epoki: 5
ćwiczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia są:
1. interpretacja tekstu źródłowego: forma ustna 30 %
2. znajomość wybranych 2 lektur z zakresu przedmiotu 2x10 %
Kryteria oceny semestralnej:
00 - 50% - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 - 80% - dobry
81 - 90% - dobry plus
91 - 100% - bardzo dobry
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Zajęcia z prowadzącym moduł

60

Konsultacje z prowadzącym moduł

15

Przygotowanie referatu pod kierunkiem
prowadzącego zajęcia

25

Przygotowanie do zajęć

25

Przygotowanie do egzaminu

25

Sumaryczne obciążenie studenta

150

Punkty ECTS za przedmiot

6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia XIX w. Polski

Polish history of XIX century

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

czwarty

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Jarosław Cabaj

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie uwarunkowań międzynarodowych i
wewnętrznych sytuacji społeczno-politycznej,
gospodarczej i kulturalnej ziem polskich pod zaborami,
procesów integracyjnych i dezintegracyjnych

Symbol
efektu

W_01

W_02

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

Student/ka posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu historii ziem polskich
od końca XVIII w. do zakończenia I wojny światowej. Zna teorie
K_W01, K_W04
wyjaśniające procesy historyczne zachodzące w tej epoce.
Ma podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł
historycznych umożliwiających poznanie historii ziem polskich od końca
K_W08
XVIII w. do zakończenia I wojny światowej
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

U_02

Student/ka potrafi samodzielnie wskazać główne opracowania historyczne
do problematyki wydarzeń podejmowanych na zajęciach z historii Polski
K_U01
XIX w. i na tej podstawie formułować i rozwiązywać problemy badawcze
Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i
systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania,
K_U04
klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami
opiekuna naukowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
K_02

Student/ka ma świadomość stanu swojej wiedzy z zakresu dziejów ziem
polskich pod zaborami
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo
historyczne i kulturowe Polski i swojego regionu

K_K02
K_K04

Forma i typy zajęć:

wykład – 30 godzin, ćwiczenia – 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowej faktografii z zakresu programu szkoły średniej
Treści modułu kształcenia:
Wykład (piętnaście dwugodzinnych jednostek tematycznych)
1. Ziemie i ludność pod zaborami
2. Księstwo Warszawskie
3. Królestwo Polskie - nadzieje i rzeczywistość
4. Noc Listopadowa - geneza i konsekwencje
5. W Rzeczpospolitej Krakowskiej i w Galicji w 1846 r.
6. Królestwo Polskie w przededniu wybuchu powstania styczniowego
7. Germanizacja i rusyfikacja
8. Autonomia w Galicji - blaski i cienie
9. Rola nauki i kultury w utrzymaniu polskości i więzi narodowej
10 -11. Życie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX I XX wieku
12-13. Odrodzenie narodowe Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Ludność żydowska
14. Sprawa polska w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Orientacje polityczne
15. Sprawa polska w latach pierwszej wojny światowej. Uwarunkowania odzyskania niepodległości
Ćwiczenia (piętnaście dwugodzinnych jednostek tematycznych)
1. Następstwa rozbiorów. Podziały terytorialne, emigracja, ruch spiskowy, Polacy w służbie państw
zaborczych
2. "Jeszcze polska nie umarła". Legiony Polskie. Księstwo Warszawskie
3. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
4.Powstanie listopadowe - przebieg walk, życie polityczne, postawy ludności
5. Wielka Emigracja - obozy i programy, działania, więzi z krajem
6. Represje popowstaniowe, ruch spiskowy, ziemie zabrane w okresie międzypowstaniowym na podstawie
wspomnień Tadeusza Korzona
7. Powstanie styczniowe - przebieg walk, życie polityczne, postawy ludności, ks. Brzóska
8. Polityka narodowościowa i wyznaniowa władz rosyjskich po upadku powstania styczniowego - sprawa
unicka na Podlasiu
9. Zabór rosyjski po upadku powstania styczniowego - represje popowstaniowe, pozytywizm warszawski,
praca organiczna, uwłaszczenie chłopów, uprzemysłowienie
10. Wieś polska w XIX i na początku XX wieku w świetle wybranych pamiętników i wspomnień (J. Słomka,
W. Witos)
11. Zabór pruski w II połowie XIX i na początku XX w.
12. Autonomia w Galicji. Reformy konstytucyjne - ich przyczyny i charakter. Stańczycy. Rozwój nauki i
kultury. Narodziny ruchu chłopskiego. Kwestia ukraińska
13. Ruchy społeczno-polityczne i narodowe na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Rewolucja
1905 r.
14. Życie społeczno-polityczne na ziemiach polskich w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej
15. Działania wojenne, migracje, okupacje, życie społeczno-polityczne na ziemiach polskich w latach
pierwszej wojny światowej.
Literatura podstawowa:
Buszko J., Od niewoli do niepodległości (1864-1918), Kraków 2000
Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2005
Grodziski S., Polska w czasach przełomu (1764-1815), Kraków 1999
Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997
Zgórniak M., Polska w czasach walk o niepodległość (1815-1864), Kraków 2001
Literatura dodatkowa:
Opracowania:
Cabaj J., „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy polskich środowisk naukowych i zawodowych jako
czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007
Chwalba A., Imperium korupcji w Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 2001
Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa-Kraków 1999
Dybiec J., „Nie tylko szablą…”. Nauka i kultura polska w walce o utrzymania narodowej 1795-1918, Kraków

2004.
Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., pod red. Jerzego Jedlickiego, T. 1. Janowski M., Narodziny inteligencji:
1750-1831, Warszawa 2008; T. 2, Jedlicki J., Błędne koło: 1832-1864, Warszawa 2008; T. 3., Micińska M.,
Inteligencja na rozdrożach: 1864-1918, Warszawa 2008.
Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą: cztery projekty emancypacji (1863-1939), Izabelin 2001
Jagodzińska A., Pomiędzy: akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008
Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu, 1764-1870, Poznań 2003
Małecki M., Wydział Krajowy Sejmu Galicyjskiego: geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo
prawne, Kraków 2014
Molenda J., Chłopi, naród, niepodległość: kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w
Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999
Paprocki F., Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841), Poznań 1994
Skorupa E., Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871-1914: „O podburzanie do
gwałtów”, Kraków 2004
Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, pod red. Konrada Zielińskiego, Lublin 2010
Źródła:
Korzon T., Mój pamiętnik przedhistoryczny, Kraków 1912 (biblioteka cyfrowa)
Słomka J., Pamiętniki włościanina; od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Tarnobrzeg 1994.
Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii,
studentów i uczniów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998.
Witos W., Moje wspomnienia, przedm. i oprac. A. Czubiński, Warszawa 1981.
"Zanim wróciła Polska" : Martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle
wspomnień / wybór i oprac. Tadeusz Krawczak, Warszawa 1994
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metoda słowna – wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa z wykorzystaniem różnych
źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, mapy, Internet itp.), dyskusja, referaty
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
K_W01, K_W04, K_W08 – weryfikacja będzie następować na bieżąco na każdych ćwiczeniach oraz
sprawdzianie i na egzaminie końcowym
K_U01, K_U04 – w wypowiedziach ustnych i indywidualnych wystąpieniach na ćwiczeniach
K_K02, K_K04 – w trakcie dyskusji na ćwiczeniach
Forma i warunki zaliczenia:

1. Kryteria uzyskania zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie co najmniej 6 p., za :- aktywność (0-1 p. na każdych
zajęciach):- sprawdzian (0-5 p.);- referat (indywidualne wystąpienie)(0-2 p.)
2. Studentów obowiązuje obecność na ćwiczeniach, dopuszcza się jedną nieobecność w ciągu semestru. Treść
każdych kolejnych opuszczonych zajęć student jest zobowiązany zaliczyć ustnie w godzinach konsultacji
prowadzącego ćwiczenia.
3. Egzamin końcowy z treści wykładów i ćwiczeń - ustny, punktowany (pięć pytań punktowanych 0-2);
kryteria ocen wg odsetka uzyskanych punktów: poniżej 50% - ndst, 51-60% - dst; 61-70% - dst+; 71-80% db; 81-90% - db+; 91-100% - bdb.
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach i ćwiczeniach

60

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do wystąpień ustnych na
ćwiczeniach i do egzaminu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

30

Punkty ECTS za przedmiot

6

40
150

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia powszechna XX-XXI w.

General History XX-XXI centuries

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

piąty

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Sergiusz Leończyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Józef Piłatowicz

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z głównymi wydarzeniami
politycznymi, gospodarczymi i społecznymi w XXXXI w

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii XX-XXI w.

K_W02

W_02

Zna w stopniu zaawansowanym metody i teorie wyjaśniające procesy
historyczne zachodzące w XX-XXI w.

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i
systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania,
klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami
opiekuna naukowego.

K_U01, K_U02

U_02

Potrafi dokonać syntezy informacji źródłowych, formułować tezy i
argumentować z wykorzystaniem poglądów różnych autorów literatury
fachowej

K_U05, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

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

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z wcześniejszych etapów edukacji
Treści modułu kształcenia:

K_K03

Wykłady:
1. Pierwsza i druga wojna światowa – konsekwencje demograficzne i gospodarcze
2. Główne postanowienia i konsekwencje konferencji W Wersalu
3. Faszyzm, stalinizm, nazizm – główne założenia, porównanie
4. Kryzys gospodarczy 1929-1933 – konsekwencje społeczno-gospodarcze i polityczne
5. Konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie
6. Podział świata po II wojnie światowej: bloki militarne i gospodarcze
7. Europa środkowo-wschodnia – kryzysy: Polska, Węgry – 1956, Czechosłowacja – 1968, Polska –
1970, lata 80-te
8. Rola i znaczenie Jana Pawła II
9. Przyczyny i konsekwencje rozpadu ZSRR
10. Globalizacja – perspektywy i zagrożenia.
11. Terroryzm i konflikty zbrojne.
12. Problemy demograficzne współczesnego świata.
Ćwiczenia:
1. Zajęcia wprowadzające
2. 2-15. Analiza tekstów źródłowych dotyczących tematu: Źródła do historii powszechnej 1870-1939,
t. II 1918-1939. Wybór J. Piłatowicz, Siedlce 2002; Źródła do historii powszechnej XX wieku (19451962). Wybór W. Włodarkiewicz, Siedlce 2012
Literatura podstawowa:
Czubiński A., Historia powszechna XX w., Poznań 2003
Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna : wiek XX, Warszawa 2010
Najnowsza historia świata 1945-2007, t. 1-2, red. T. Czekalski, Kraków 2009

1.
2.
3.

Literatura dodatkowa:
1. Bell P.M.H., Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, Warszawa 2010
2. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998
3. Czarna księga komunizmu. zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999.
4. Historia polityczna świata XX W. t. i-ii. pod red. M. Mankowicza, Kraków 2004
5. Johnson, P. Historia świata od roku 1917 (najnowsze wydania)
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, podczas ćwiczeń z wykorzystaniem
metody seminaryjnej polegającym na analizie tekstów źródłowych, dyskusji oraz z wykorzystaniem metody
referatu.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:


W_01, W_04 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu ustnego



K_U01, K_U02, K_U05, K_U08 – podczas odpowiedzi w trakcie egzaminu ustnego oraz podczas
pracy na ćwiczeniach poświęconych analizie tekstów źródłowych



K_K03 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie egzaminu ustnego

Forma i warunki zaliczenia:
egzamin: forma ustna 50 %, sposób oceniania:
1. znajomość podstawowych wydarzeń epoki: 3
2. znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym: 4
3. rozumienie powiązań między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w kontekście epoki: 5
ćwiczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia są:

1. interpretacja tekstu źródłowego: forma ustna 30 %
2. znajomość wybranych 2 lektur z zakresu przedmiotu 2x10 %
Kryteria oceny semestralnej:
00 - 50% - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 - 80% - dobry
81 - 90% - dobry plus
91 - 100% - bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Zajęcia z prowadzącym moduł

60

Konsultacje z prowadzącym moduł

25

Przygotowanie do zaliczenia lektur

25

Przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do egzaminu

30

Sumaryczne obciążenie studenta

150

Punkty ECTS za przedmiot

6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia Polski XX-XXI w.

Polish History XX-XXI Century

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

piąty

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Sergiusz Leończyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie z sytuacją społeczno-polityczną,
gospodarczą i kulturalną ziem polskich w XX i XXI
wieku

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu historii Polski XX-XXI w. w ujęciu
chronologicznym i problemowym

K_W02,
K_W05

W_02

Potrafi rozpoznać relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi
wydarzeniami

K_W06

W_03

Posiada wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych

K_W03,
K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je stosując
podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej oraz do
krytycznego podejścia wobec odbieranych treści

Forma i typy zajęć:

Wykład 30, ćwiczenia 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna wiedza historyczna z okresu XIX, XX-XXI w.
Treści modułu kształcenia:

K_K01

WYKŁADY:
1. Orientacje polityczne na ziemiach polskich przed I wojną światową.
2. Wojny o kształt granic w latach 1919-1921.
3. Rządy sanacji w latach 1926-1935.
4. Bezpieczeństwo zewnętrzne i polityka zagraniczna Polski w latach 1921-1939.
5. Ostatnie lata niepodległości.
6. Polityka okupantów w latach 1939-1941.
7. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
8. Kryzysy społeczno-polityczne w okresie Polski Ludowej.
9. Kryzys i rozkład realnego socjalizmu w Polsce.
ĆWICZENIA:
1. Sprawa polska w czasie wojny 1914-1918.
2. Polska w okresie demokracji parlamentarnej 1921-1926.
3. Polska polityka zagraniczna w latach 1921-1926.
4. Przewrót majowy 1926 r. i jego konsekwencje.
5. Kryzys gospodarczy w latach 1929-1932.
6. Polityka równowagi w stosunkach zagranicznych.
7. Konstytucja kwietniowa.
8. Wojna obronna Polski w 1939 r.
9. Polskie Państwo Podziemne.
10. Kształtowanie się nowego systemu społeczno-politycznego.
11. Cykliczne kryzysy władzy – źródła i konsekwencje
12. Totalitaryzacja systemu sprawowania władzy w latach 1949-1956.
13. Polski październik 1956.
14. Stan wojenny w Polsce.
15. Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku.
Literatura podstawowa:
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.
Eisler J., „Polskie miesiące” czyli kryzysy w PRL, Warszawa 2008.
Friszke A., Polska: losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski (1939-1989), Warszawa 2005.
Literatura dodatkowa:
Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.
Werban A., Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia: analiza tekstów źródłowych
z wykorzystaniem metody ćwiczeniowej opartej na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, w tym filmu,
fotografii, materiałów archiwalnych, tekstów źródłowych, dokumentów, roczników statystycznych, map,
zasobów internetu itp.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów na podstawie kolokwium ustnego. Egzamin odbywa się w formie ustnej
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania)

Egzamin: forma ustna, sposób oceniania: znajomość podstawowych wydarzeń epoki: 3;
Znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym: 4; rozumienie
powiązań między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w kontekście epoki: 5;
Ćwiczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia są: aktywność i kolokwium
Kryteria oceny semestralnej:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach/ćwiczeniach

60

Konsultacje z prowadzącym zajęcia

15

Przygotowanie referatu pod kierunkiem prowadzącego
25
zajęcia
Przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do egzaminu

40

Sumaryczne obciążenie studenta

150

Punkty ECTS za przedmiot

6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Nauki pomocnicze historii

Auxiliary Sciences of History

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

piąty

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dorota Wereda

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Arkadiusz Zawadzki

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazywanie specjalistycznej wiedzy z zakresu
historii.
2. Kształtowanie zdolności do samodzielnego i
krytycznego myślenia.
3. Kształtowanie profesjonalizmu.
4. Przygotowanie do podejmowania wyzwań
badawczych.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student posiada wiedzę o podstawowych kierunkach badań historycznych
K_W02, K_W09
i wykorzystaniu przez nie nauk pomocniczych historii

W_02

Student zna powiązania interdyscyplinarne historii z innymi naukami jako
naukami wspomagającymi historię

K_W10

W_03

Student zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu
historyka, posiada zaawansowaną wiedzę o różnorodnych źródłach
informacji

K_W03
K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze na podstawie
syntezy informacji źródłowych, wykorzystując poglądy różnych autorów

U_02

Student potrafi zastosować elementy warsztatu historyka korzystając we
wskazówek opiekuna naukowego, umie zaprezentować efekty swoje pracy K_U04, K_U09,
stosując nowoczesne metody swoje pracy nowoczesne techniki, umie
K_U16
wykorzystać badania interdyscyplinarne

K_U01, K_U05,
K_U08

U_03

Potrafi pracować w zespole, rozwiązując proste problemy badawcze z
zakresu historii

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Dąży do krytycznej oceny swoje wiedzy historycznej

K_K01

K_02

Jest gotów do aktywnego propagowania treści historycznych

K_K03

K_03

Ma świadomość dorobku historyków, jest gotów do realizowania zadań
zgodnie z normami etycznymi

K_K05, K_K06

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka.
Treści modułu kształcenia:
Semestr zimowy
1. Definicja NPH, podział, podstawowe pojęcia, problematyka, historia i organizacja badań.
2. Chronologia: pojęcie i zakres.
3. Systemy mierzenia czasu w przeszłości.
4. Historia kalendarzy.
5. Ćwiczenia w rozwiązywaniu dat.
6. Metrologia: pojęcie, zakres i rozwój badań.
7. Historyczne miary odległości, długości i powierzchni.
8. Historyczne miary wag i objętości.
9. Systemy miar i wag na ziemiach Polski przedrozbiorowej.
10. Geografia historyczna: pojęcie, zakres, rozwój badań.
11. Mapy historyczne (z przed XIX w.) jako źródło historyczne.
12. Rekonstrukcja krajobrazu naturalnego, politycznego, gospodarczego.
13. Onomastyka: pojęcia i zakres.
14. Toponomastyka. Ustalanie pochodzenia nazw topograficznych.
15. Geneza nazw osobowych .
Semestr letni
16. Paleografia: pojęcia, zakres i rozwój badań.
17. Historia pisma.
18. Ćwiczenia w odczytywaniu pisma.
19. Brachygrafia i kryptografia.
20. Dyplomatyka: podstawowe pojęcia. Historia badań nad dokumentami.
21. Autentyczność i wiarygodność dokumentu.
22. Struktura dokumentu średniowiecznego.
23. Sfragistyka: budowa, rodzaje i funkcje pieczęci.
24. Numizmatyka: podstawowe pojęcia i zakres. Historia pieniądza.
25. Numizmatyka – systemy pieniężne na ziemiach polskich do końca XVIII w.
26. Heraldyka: podstawowe pojęcia, zakres i rozwój badań.
27. Historia herbów w Europie i na ziemiach polskich.
28. Budowa herbów.

29. Genealogia: pojęcie, zakres, podstawowa terminologia. Źródła do badań genealogicznych.
30. Genealogia – ustalanie faktów genealogicznych. Zaliczenie semestru.
Literatura podstawowa:
1. Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.
2. Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999.
3. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004, 2001.
Literatura dodatkowa:
1. Arnold S., Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951.
2. Bralczyk J. Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.
3. Bralczyk J., Język w mediach masowych, Warszawa 2000.
4. Bystroń J. S., Nazwiska polskie, Warszawa 1993.
5. Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 2007, 1957.
6. Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, pod red. P. Guzowskiego, M. Liedke, Kraków 2007.
7. Dyplomatyka staropolska, pod red. T. Jurka, Warszawa 2015.
8. Genealogia: stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle
porównawczym, pod red. J. Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Toruń 2003.
9. Gumowski M., Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959.
10. Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960.
11. Jaworska A., Orzeł Biały: herb państwa polskiego, Warszawa 2003.
12. Kiersznowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.
13. Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.
14. Kula W., Miary i ludzie, Warszawa 1970.
15. Łesiów M., Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin 1972. (biblioteka Cyfrowa UMCS
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3442&from=publication)
16. Nowaczyk M., Poszukiwanie przodków: genealogia dla każdego, Warszawa 2011, 2005.
17. Od genealogii do historii społecznej, pod red. A. Jaworskiej, Barbary Trelińskiej, Warszawa 2011.
18. Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.
19. Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.
20. Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, red. Z. Piech, J. Pakulski, J.
Wroniszewski, Warszawa 2006.
21. Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004.
22. Suchodolski S., Numizmatyka średniowieczna: moneta źródłem archeologicznym, historycznym i
ikonograficznym, Warszawa 2012.
23. Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i
pierwszych Jagiellonów. 1370-1444, Warszawa 1977.
24. Szady B., Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy, „Studia Geohistorica” Nr 1/2013, s
19-38 (https://www.kul.pl/files/845/pdf/szady_geografia_historyczna.pdf)
25.Szwagrzyk, J. A, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973.
26. Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993
27. Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.
28. Wąsowicz H., Kalendarz chrześcijański, [w:] Czas i kalendarz, red. Z.J. Kijas, Kraków 2001, s. 117158.
29. Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, Lublin 2013.
30. Whitrow, G. J., Czas w dziejach : poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, przeł. Bolesław

Orłowski, Warszawa [2004].
31. Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia przedmiotowe z wykorzystaniem różnego typu źródeł; metoda projektu w pracy zespołowej i
indywidualnej (drzewo genealogiczne, onomastyka), indywidualna praca studentów przy wykonaniu
prezentacji/referatu z zakresu jednej z nauk pomocniczych, dyskusja okrągłego stołu.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
W_02, W_09, U_01, K_04, K_09 – weryfikowane w trakcie egzaminu ustnego
W_10, W_08, W_03, U_01, U_05, U_08, K_04, K_09 – w trakcie indywidualnej pracy nad przygotowaniem
referatu
W_10, W_08, U_08, U_05, U_01, K_05, K_06 – w trakcie przygotowania projektu zespołowego
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się egzaminem w formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywne
uczestnictwo na zajęciach oraz przygotowanie jednej prezentacji (referatu) w trakcie semestru oraz
wykonanie projektu w zespole. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z zadań
Egzamin ustny składa się 3 pytań, które oceniane będą w skali:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zajęć

50

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia sztuki

History of Art

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

Pierwszy

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Katarzyna Maksymiuk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Uzyskanie przez studentów wiedzy o najważniejszych
prądach i nurtach w sztuce i interpretacji zabytków w
ich kontekście historyczno-społecznym

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada wiedzę na temat powiązań historii i historii sztuki, dostrzega i
rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy
historyka

K_W10

W_02

Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających
instytucji kultury.

K_W11

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

U_01

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy fachowe
właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad
wybranymi tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

K_U07

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania treści historycznych
K_K03
w środowisku społecznym

Forma i typy zajęć:

Wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiadomości na temat kultury i sztuki wyniesione z poprzednich etapów edukacji.
Treści modułu kształcenia:
3. Sztuka starożytnego bliskiego wschodu (Sumer, Akad, Babilonia, Asyria, Persja). 2
4. Sztuka starożytnego Egiptu. 2
5. Sztuka antyku (Grecja, Rzym). 2

6. Sztuka średniowiecza (bizantyjska, romańska, gotycka). 2
7. Sztuka epoki nowożytnej (renesans, barok, manieryzm, rokoko). 3
8. Sztuka nowoczesna (klasycyzm, romantyzm, realizm, impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm,

secesja, kubizm, abstrakcjonizm). 2
9. Wizyta w muzeum. 2
Literatura podstawowa:
7. Daniel Arasse, Detal : historia malarstwa w zbliżeniu, Kraków 2013.
8. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1990.
9. Honour H., Historia sztuki świata, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:
4. Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988.
5. Osińska B., Sztuka i czas, Warszawa 2008.
6. Historia sztuki : między teorią a praktyką, pod red. B Skrzydlewskiej i A. Frejlicha, Warszawa 2016.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny problemowy z wykorzystaniem pomocy słowno-tekstowych, ikonograficznych,
symbolicznych, audiowizualnych. Analiza źródeł ikonograficznych: warstwy informacyjna, retoryczna, ideologiczna. Wizyta w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach (jeśli pozwoli sytuacja epidemiczną).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:


K_W10 – w ramach kolokwium, którego zakres obejmuje identyfikację i interpretację wybranych dzieł
sztuki



K_W11 – w ramach przygotowania wizyty studyjnej w muzeumi



K_U07 – w ramach kolokwium, którego zakres obejmuje identyfikację i interpretację wybranych dzieł
sztuki



K_K03 – podczas pracy na wykładach

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywne oceny z kolokwium i sprawozdania z
wizyty w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Kolokwium: sposób oceniania: znajomość podstawowych dzieł
epoki: 3 znajomość i rozumienie wytworów sztuki w kontekście historycznym: 4 rozumienie powiązań w
różnych aspektach sztuki: 5
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł

30

Konsultacje

20

Przygotowanie do kolokwium

25

Przygotowanie do zajęć

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia filozofii

History of Philosophy

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

Pierwszy

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Ks. dr Grzegorz Stolarski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Ks. dr Grzegorz Stolarski

Założenia i cele przedmiotu

1. Poznać główne nurty filozoficzne
2. Poznać główne zagadnienia filozoficzne w
perspektywie historycznej
3. Poznać rolę filozofii w kształtowaniu poglądu na
świat

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student zna podstawowe terminy filozoficzne z zakresu metafizyki, teorii
poznania, etyki, filozofii społecznej

K_W03

W_02

Student posiada zaawansowaną wiedzę o źródłach na temat historii
filozofii

K_W08

W_03

Student zna w stopniu zaawansowanym teorie filozoficzne wybranych
epok

K_W04

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
kierunkowego

U_01

Student potrafi dokonać właściwego wyboru źródeł informacji o nurtach
filozoficznych.

K_U02

U_02

Student potrafi wskazać teoretyczne podstawy rozstrzygnięć w dziedzinie
kultury i życia społecznego na podstawie syntezy informacji źródłowych

K_U05

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
kierunkowego

K_01

Student pogłębia świadomość potrzeby doskonalenia swojej wiedzy;
rozwija umiejętność racjonalnej argumentacji; rozumie potrzebę
teoretycznego ugruntowania poglądu na świat; rozumie potrzebę
racjonalnego ugruntowania systemu moralnego

K_K02

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych; podstawowe wiadomości z zakresu nauk
społecznych
Treści modułu kształcenia:
1. Zagadnienia wstępne (ustalenia terminologiczne; miejsce filozofii w nauce)
2. Filozofia starożytna: od Talesa do Plotyna. prezentacja głównych postaci
3. Filozofia starożytna: główne koncepcje metafizyczne („fizyka” przedsokratejska; problem bytu;
teoria idei; problem przyczyn; zagadnienie absolutu; koncepcje człowieka)
4. Filozofia starożytna: główne koncepcje teoriopoznawcze (problem wiedzy ogólnej; sceptycyzm;
problem logiki)
5. Filozofia starożytna: główne koncepcje etyczne i polityczne (hedonizm; eudajmonizm; teoria cnoty;
etyka stoicka; teoria państwa u Platona i Arystotelesa)
6. Filozofia średniowieczna: od Augustyna do Mikołaja z Kuzy. Prezentacja głównych postaci
7. Filozofia średniowieczna: główne koncepcje metafizyczne i teoriopoznawcze (problem analogii
bytu i poznania; spór o uniwersalia; spór o naturę duszy ludzkiej; argumenty za istnieniem boga)
8. Filozofia średniowieczna: główne koncepcje etyczne i polityczne (problem prawa naturalnego;
koncepcje społeczne scholastyki)
9. Filozofia nowożytna: od Bacona do Brentano
10. Filozofia nowożytna: główne koncepcje metafizyczne i teoriopoznawcze (dualizm, idealizm,
materializm; empiryzm; transcendentalizm; deizm; nowożytne koncepcje człowieka)
11. Filozofia nowożytna: główne koncepcje etyczne i społeczne (teoria prawa naturalnego; utylitaryzm;
etyka obowiązku)
12. Perspektywy filozofii współczesnej (pozytywizm; marksizm; pragmatyzm; filozofia podmiotu;
filozofia analityczna; filozofia klasyczna)
13. Rola filozofii w kulturze
Literatura podstawowa:
1. Bocheński J.M., Zarys historii filozofii, Kraków 1993
2. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, wiele wydań, t. 1-3 (zwłaszcza 1-2)
Literatura dodatkowa:
1. Copleston F., Historia filozofii, Warszawa 2004-07, t. 1-11
2. Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2000-2009, t. 1-10
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład, mający na celu przekaz wiedzy (w mniejszym zakresie – kształtowanie umiejętności i
kompetencji). W miarę możliwości powinien zawierać także formy interaktywne. Użycie prezentacji
multimedialnych dla lepszego przekazu
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów: kolokwium pisemne na zakończenie zajęć. Jego przedmiotem jest wykazanie się
wiedzą z zakresu głównych zagadnień filozoficznych.
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Kolokwium pisemne w formie testu mieszanego (test wyboru + test dopełnienia):
1. 3,0 – poprawna znajomość podstawowych prądów i terminów filozoficznych (test wyboru)
2. 4,0 – dobra znajomość podstawowych prądów i terminów filozoficznych + poprawna umiejętność
powiązania prądów filozoficznych i rozwiązań problemowych (test dopełnienia)
3. 5,0 - bezbłędna znajomość podstawowych prądów i terminów filozoficznych + dobra umiejętność
powiązania prądów i terminów filozoficznych i rozwiązań problemowych (test dopełnienia)
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w wykładach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do kolokwium

50

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język łaciński I

Latin

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

pierwszy

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Maria Starnawska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci zapoznają się z gramatyką i słownictwem
łacińskim i nabywają podstawy umiejętności
tłumaczenia tekstów łacińskich starożytnych i
średniowiecznych.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się

W_01

Rozumie podstawowe pojęcia w języku łacińskim, występujące w źródłach. K_W10

W_02

Ma podstawowe wiadomości w zakresie fleksji i składni łacińskiej.

WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku łacińskim.

K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo
kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstaw gramatyki języka polskiego
Treści modułu kształcenia:

K_K04

1. Wiadomości wstępne, alfabet, wymowa, akcent. deklinacja I, czas teraźniejszy I koniugacji.
2. Deklinacja II, przymiotniki I i II deklinacji, czasownik posiłkowy esse.
3. Czasownik, zasady koniugacji. Infinitivus, indicativus, imperativus praesentis activi czterech koniugacji.
4. Indicativus imperfecti activi.
5. Indicativus futuri primi activi.
6. Passivum (indicativus praesentis, imperfecti, futuri primi, infinitivus praesentis, imperativus praesentis).
7. Deklinacja III.
8. Stopniowanie przymiotników.
9. Participium praesentis activi, zaimki osobowe, dzierżawcze, względne i pytające.
10. Deklinacja IV i V.
11. Indicativus perfecti activi. Zaimki wskazujące.
12. Indicativus plusquamperfecti activi i futuri exacti.
13. Supinum. Indicativus perfecti, plusquamperfecti i futuri exacti passivi.
14. Infinitivus perfecti activi i passivi. Accusativus cum infinitivo.
Na ostatnich zajęciach I semestru po 14 jednostkach tematycznych) przewidziane jest kolokwium
pisemne.
Literatura podstawowa:
O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd.
PWN Warszawa 1995 (i następne wydania).
Literatura dodatkowa:
J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007.
- Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, oprac. J. Sondel, Warszawa 1997.
- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1986 (i następne wydania).
- Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezi, t. i-v, Warszawa 1998.
- Słownik łacińsko-polski : Łacina w nauce i kulturze : Terminologia od starożytności do czasów
nowożytnych : Nauki humanistyczne i społeczne, prawo rzymskie i kanoniczne, teologiczne słownictwo
kościelne, paremie prawnicze, sentencje, maksymy, aforyzmy, oprac. J. Pieńkos, Kraków 1993 1996,
2001.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pokazów multimedialnych i nagrań pieśni śpiewanych chóralnie
po łacinie, praca indywidualna studenta.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W10, K_U13, K_K04 – w trakcie kolokwium pisemnego polegającego na przetłumaczeniu kilku zdań z
łaciny na polski oraz poprzez obserwację semestralnej aktywności studenta.
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Pisemne kolokwium polegające na tłumaczeniu fragmentu tekstu.
Kryteria oceny kolokwium pisemnego – poprawność tłumaczenia
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus

91 – 100% bardzo dobry
ocena końcowa:
oceny z kolokwium: 80%
aktywność na zajęciach – 20%
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do kolokwium

15

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język łaciński II

Latin II

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

drugi

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Maria Starnawska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Maria Starnawska

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci zapoznają się z gramatyką i słownictwem
łacińskim i nabywają podstawy umiejętności
tłumaczenia tekstów łacińskich starożytnych i
średniowiecznych.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Rozumie podstawowe pojęcia w języku łacińskim, występujące w źródłach. K_W10

W_02

Ma podstawowe wiadomości w zakresie fleksji i składni łacińskiej.

K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku łacińskim.

K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo
kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstaw gramatyki języka polskiego/
Treści modułu kształcenia:

K_K04

1. Coniunctivus praesentis i imperfecti activi i jego rola w zdaniach głównych.
2. Coniunctivus praesentis i imperfecti passivi. Stopniowanie przysłówków.
3. Coniunctivus perfecti i plusquamperfecti activi. Consecutio temporum. Zdania pytające i czasowe z
cum historicum.
4. Coniunctivus perfecti i plusquamperfecti passivi. Okresy warunkowe i zdania przyzwalające.
5. Ablativus absolutus.
6. Nominativus cum infinitivo. Gerundium i gerundivum. Participium futuri activi.
7. Infinitivus futuri passivi i activi. Coniugatio periphrastica passiva.
8. Verba deponentia i semideponentia. Imperativus futuri activi i passivi.
9. Liczebniki.
10. Czasowniki nieregularne: volo, nolo, mało.
11. Czasownik nieregularny: eo, i czasowniki ułomne.
12. Coniugatio periphrastica activa.
13. Czasowniki nieregularne: edo, fero.
14. Oratio obliqua.
Na ostatnich zajęciach I semestru po 14 jednostkach tematycznych) przewidziane jest kolokwium
pisemne.
Literatura podstawowa:
O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd.
PWN Warszawa 1995 (i następne wydania).
Literatura dodatkowa:
J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007.
- Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, oprac. J. Sondel, Warszawa 1997.
- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1986 (i następne wydania).
- Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezi, t. i-v, Warszawa 1998.
- Słownik łacińsko-polski : Łacina w nauce i kulturze : Terminologia od starożytności do czasów
nowożytnych : Nauki humanistyczne i społeczne, prawo rzymskie i kanoniczne, teologiczne słownictwo
kościelne, paremie prawnicze, sentencje, maksymy, aforyzmy, oprac. J. Pieńkos, Kraków 1993 1996,
2001.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pokazów multimedialnych i nagrań pieśni śpiewanych chóralnie
po łacinie, praca indywidualna studenta.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W10, K_U13, K_K04 – w trakcie kolokwium pisemnego polegającego na przetłumaczeniu kilku zdań z
łaciny na polski oraz poprzez obserwację całorocznej aktywności studenta.
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Pisemne kolokwium polegające na tłumaczeniu fragmentu tekstu.
Kryteria oceny kolokwium pisemnego – poprawność tłumaczenia.
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus

71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
ocena końcowa:
ocena z kolokwium: 80%
aktywność na zajęciach – 20%
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do kolokwium

15

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Multiculturalism territories of the former Polish-Lithuanian
Commonwealth

Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wielokulturowość ziem dawnej Rzeczypospolitej

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Instytut Historii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Dorota Wereda

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Dorota Wereda

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazywanie specjalistycznej wiedzy z zakresu
Historii Polski i ziem wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej.
2. Kształtowanie umiejętności zrozumienia procesów
dziejowych i ich wpływu na przemiany postaw
społecznych.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie
wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich.

K_W01

W_02

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi
wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej.

K_W06

W_03

Rozumie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który
niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. Zna w
zaawansowanym stopniu metody upowszechniania wiedzy historycznej

K_W04, K_W15

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Wykorzystując zdobyte w toku studiów historycznych kompetencje,
formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych,
politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny. Umie argumentować
swoje tezy z wykorzystaniem poglądów różnych autorów.

K_U08

U_02

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i
systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania,
klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami
opiekuna naukowego.

K_U04

U_03

Potrafi dokonywać syntezy informacji źródłowych z uwzględnieniem
kontekstu ich powstania.

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest zdolny do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej oraz do
krytycznego podejścia wobec różnych treści.

K_02

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo
K_K03
historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_03

Ma świadomość dorobku pokoleń historyków i podejmuje działania na
rzecz jego podtrzymania.

Forma i typy zajęć:

K_K01

K_K06

Wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowej faktografii i procesów dziejowych epoki nowożytnej.
Treści modułu kształcenia:
1. Polityczne i społeczne uwarunkowania wielokulturowości Rzeczypospolitej.
2. Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej: prawosławny, unicki, staroobrzędowcy.
3. Ormianie w Rzeczypospolitej.
4. Kościoły protestanckie w Rzeczypospolitej: luteranie, kalwiniści, arianie.
5. Tatarzy - religia i kultura.
6. Karaimi - religia i kultura.
7. Żydzi i ich rola w życiu społecznym i w kulturze Rzeczypospolitej.
8. Osmoza kulturowa na ziemiach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
9. Dziedzictwo tradycji wielokulturowej we współczesnej Polsce.
Literatura podstawowa:
Siewierski J., idea wielokulturowości: tradycje Rzeczypospolitej i doświadczenia obecne, Warszawa 2010.
Pod wspólnym niebem: narody dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Kopczyński i W. Tygielski, Warszawa
2010.
Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji : metropolia kijowska w
latach 1458-1795, red. A. Gil, I. Skoczylas, Lublin 2014.
Literatura dodatkowa:
Bartosz A., Nie bój się cygana, Sejny 2004.
Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. S. Wilk, Lublin 2004:
Chrześcijaństwo w Polsce, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992.
Doktór J., Początki chasydyzmu polskiego, Wrocław 2004.
Gąsiorowski S., Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, Kraków-Budapeszt 2008.
Dworzakowa J., Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI I XVII wieku, Poznań 1997.
Dworzaczkowa J., Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce w XVI I XVII wieku, Poznań 1995.
Jobert A., Od Lutra do Mohyły, Warszawa 1994.
Kriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763), Warszawa 1996.
Szady B., Geografia struktur religijnych w Koronie w drugiej połowie XVIII wieku, Lublin 2010.
Tazbir J., Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI I XVII w., Warszawa 1967.
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z wykorzystaniem pomocy słowno-tekstowych, ikonograficznych, symbolicznych,
audiowizualnych. Wykład konwersatoryjny prowadzony przy aktywnym współudziale studentów.
Ukierunkowany na usystematyzowanie wiedzy, wskazanie węzłowych zagadnień, ukazanie metod
poszukiwania i weryfikowania informacji pochodzących z różnych źródeł
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Kolokwium w formie wypowiedzi ustnej.
K_W01, K_W06, K_W04, K_K15 – podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia ustnego
K_U04, K_U05, K_U08 – podczas pracy indywidualnej i zespołowej w czasie zajęć i podczas zaliczenia
ustnego.
0 – 50 % - niedostateczny – odpowiedź nieprzygotowania, brak znajomości faktografii I procesów
dziejowych.
51 - 60% - dostateczny – podstawowa znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych.
61 - 70% - dostateczny plus – podstawowa znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych,
znajomość terminologii właściwej naukom historycznym.
71 – 80% - dobry – znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych, znajomość terminologii
właściwej naukom historycznym, interpretacja faktografii
81 – 90% - dobry plus – znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych, znajomość
terminologii właściwej naukom historycznym, interpretacja faktografii w stopniu zaawansowanym,
umiejętność uczestnictwa w debacie historycznej
91 – 100% bardzo dobry – bardzo dobra znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych,
znajomość terminologii właściwej naukom historycznym, interpretacja faktografii w stopniu
zaawansowanym, umiejętność uczestnictwa w debacie historycznej
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się ustnym zaliczeniem na ocenę, które obejmuje pytania sprawdzające wiedzę z
tematów realizowanych na wykładach i opracowania wybranego problemu.
Bilans punktów ECTS*:
Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł

30

Konsultacje

20

Przygotowanie do kolokwium

30

Przygotowanie do zajęć

20

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Dzieje Kościoła unickiego na ziemiach polskich

History of the Uniate Church in the polish lands

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Dorota Wereda

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Dorota Wereda

Założenia i cele przedmiotu

1. Przekazywanie specjalistycznej wiedzy z zakresu
historii Polski.
2. Kształtowanie umiejętności zrozumienia procesów
dziejowych i ich wpływu na przemiany postaw
społecznych.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę
K_W01
o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

W_02

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi
wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej

K_W06

W_03

Rozumie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który
niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów, zna w
zaawansowanym stopniu metody upowszechniania wiedzy historycznej

K_W04, K_W15

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Wykorzystując zdobyte w toku studiów historycznych kompetencje
formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych,
politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny

U_02

Zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy
zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i
K_U04
analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

U_02

Potrafi dokonywać syntezy informacji źródłowych z uwzględnieniem
kontekstu ich powstania.

K_U08

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest zdolny do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej oraz do
krytycznego podejścia wobec różnych treści.

K_K01

K_02

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo
historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K03

K_03

Ma świadomość dorobku pokoleń historyków i podejmuje działania na
rzecz jego podtrzymania.

K_K06

Forma i typy zajęć:

WYKŁAD 30

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowej faktografii i procesów dziejowych epoki nowożytnej
Treści modułu kształcenia:
1. Geneza i postanowienia unii brzeskiej
2. Postawy wobec idei unijnej w XVII wieku
3.”Nowa unia” na przełomie XVII/XVIII stulecia i „złota doba” cerkwi unickiej w państwie polsko-litewskim
4. Działalności zgromadzenia bazylianów w dziejach Cerkwi unickiej
5. Hierarchowie cerkwi unickiej
6. Kultura materialna
7. Rola kulturowa cerkwi unickiej
8. Dzieje Kościoła unickiego pod zaborem rosyjskim
9. Dzieje Kościoła greckokatolickiego pod zaborem austriackim
10. Dzieje Kościoła unickiego na ziemiach polskich w XX wieku
Literatura podstawowa:
Bieńkowski L., Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2,
Kraków 1969.
Gil A., Skoczylas I., Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji.
Metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin 2014.
Schilling H., Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej, przekł. J. Kałążny,
posł. H. Orłowski, Poznań 2010.
Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka,
A. Kępiński, Kraków 1994.
Literatura dodatkowa:
Krasny P., Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, Kraków 2003.
Lorens B., Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780, Rzeszów 2014.
Lorens B., Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów
ościennych, Rzeszów 2018.
On the border of the worlds : essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the
Middle Ages and the Modern Period, red. A. Gil, W. Bobryk, Siedlce 2010.
Tatarenko L., Une réforme orientale à l âge baroqueL’Union de Brest de 1595-1596, entre les orthodoxes
ruthènes de Pologne-Lituanie et Rome, offre l’exemple le plus précoce et le plus abouti des Unions
ecclésiastiques locales, nées sur les marges de l’Europe catholique au cours des XVIe-XVIIIe, Rzym
2021.[ https://books.openedition.org/efr/12348]
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z wykorzystaniem pomocy słowno-tekstowych, ikonograficznych, symbolicznych,
audiowizualnych. Wykład konwersatoryjny prowadzony przy aktywnym współudziale studentów.
Ukierunkowany na usystematyzowanie wiedzy, wskazanie węzłowych zagadnień, ukazanie metod
poszukiwania i weryfikowania informacji pochodzących z różnych źródeł.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
K_W01, K_W06, K_W04, K_K15 – podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia ustnego
K_U04, K_U05, K_U08 – podczas pracy indywidualnej i zespołowej w czasie zajęć.
0 – 50 % - niedostateczny – odpowiedź nieprzygotowania, brak znajomości faktografii i procesów
dziejowych.
51 - 60% - dostateczny – podstawowa znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych.
61 - 70% - dostateczny plus – podstawowa znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych,
znajomość terminologii właściwej naukom historycznym.
71 – 80% - dobry – znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych, znajomość terminologii
właściwej naukom historycznym, interpretacja faktografii
81 – 90% - dobry plus – znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych, znajomość
terminologii właściwej naukom historycznym, interpretacja faktografii w stopniu zaawansowanym,
umiejętność uczestnictwa w debacie historycznej
91 – 100% bardzo dobry – bardzo dobra znajomość faktografii i zrozumienie procesów historycznych,
znajomość terminologii właściwej naukom historycznym, interpretacja faktografii w stopniu
zaawansowanym, umiejętność uczestnictwa w debacie historycznej
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania)
Zaliczenie w formie ustnej obejmuje pytania sprawdzające wiedzę z tematów realizowanych na wykładach
i opracowania wybranego problemu z wykorzystaniem literatury tematu.
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zaliczenia

30

Przygotowanie do zajęć

20

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia terenów Mazowsza, Podlasia i ziemi łukowskiej

History of Mazovia, Podlasie and Łuków lands

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi
czwarty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Jarosław Cabaj, dr Arkadiusz Zawadzki

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki
badań dziejów regionalnych, znaczenia wiedzy
historycznej w kształtowaniu tożsamości regionalnej, a
także doskonalenie umiejętności przekazywania
efektów własnych dociekań zgodnie z kanonami
przyjętymi w nauce historycznej. Doskonalona będzie
również umiejętność pisania w języku ojczystym

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Student/ka posiada zaawansowaną wiedzę o historii dawnych i
współczesnych ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów
Mazowsza, Podlasia i ziemi łukowskiej

K_W01

W_02

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi
wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej

K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Student/ka potrafi dokonać właściwego doboru źródeł informacji
korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych, itp.

U_02

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje
je stosując podstawowe metody badawcze i wybrane, dostosowane do
K_U03
tematu, elementy warsztatu historyka

U_03

Student/ka posiada umiejętność pisania w języku ojczystym z poprawnym
K_U15
zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U02, K_U04

K_01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej oraz do
krytycznego podejścia wobec odbieranych treści

K_K01

K_02

Ma świadomość znaczenia wiedzy naukowej w realizowaniu zadania
badawczego i docenia dorobek minionych pokoleń historyków

K_K02, K_K06

Forma i typy zajęć:

Wykład, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza historyczna z dotychczasowych etapów edukacji
Treści modułu kształcenia:
Piętnaście dwugodzinnych jednostek tematycznych
1.Sprawy organizacyjne. Omówienie zasad uczestnictwa w zajęciach i kryteriów zaliczenia. Zakres
tematyczny zajęć. Terminologia.
2.Środowisko geograficzne i osadnictwo na Mazowszu, Podlasiu i ziemi łukowskiej w okresie przed i
wczesnopiastowskim.
3.Dzieje polityczne Mazowsza, Podlasia i ziemi łukowskiej w XI - XV w.
4.Inkorporacja Mazowsza do Korony. Warszawa w okresie przedrozbiorowym.
5.Rozwój osadnictwa i sieci parafialnej w ziemi łukowskiej w XVI-XVII w.
6.Podlasie w I Rzeczypospolitej
7.Podziały administracyjne regionu siedleckiego od końca XVIII w. do wybuchu I wojny światowej. Siedlce stolica Podlasia?
8.Region w dobie Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i powstania listopadowego.
9.Działania powstańcze w regionie w latach 1863-1865.
10.Sprawa unicka w guberni siedleckiej.
11.W latach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej.
12.Siedlce i region w okresie II Rzeczypospolitej.
13.Kampania wrześniowa. Pod okupacją niemiecką.
14. Siedlce i region w okresie PRL-u.
15.Podsumowanie zajęć (zaliczenie z oceną)
Literatura podstawowa:
Dzieje Mazowsza, t. 1 do 1526 roku, pod red. A. Gieysztora i H. Samsonowicza, Pułtusk 2006
Dzieje Mazowsza, t. 2 lata 1527-1794, pod red. J. Tyszkiewicza, Pułtusk 2015
Siedlce 1448-2007. red. nauk. E. Kospath-Pawłowski, Siedlce 2007
Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, oprac. nauk. T. Wasilewski i T. Krawczak, Biała Podlaska 1990.
Literatura dodatkowa:
V wieków dziejów Siedlec, pod. red. P. Matusaka, Siedlce 2011
Charczuk W., Formacje zbrojne obozu narodowego na południowym Podlasiu w latach 1939-1947,
Siedlce 2003
Kołodziejczyk A., Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997.
Dębski K., Bohaterstwo unitów podlaskich (1875-1905), Warszawa 1993
Dmowski R., Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas
powstania styczniowego, Warszawa-Siedlce 2013
Geresz J., Listopad 1918 na południowym Podlasiu, Biała Podlaska 2003
Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich : studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i
genealogią książąt , Warszawa 2012

Kazimierski J., Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa – ludność – gospodarka,
Warszawa 1994
Podlasie w czasie II wojny światowej, pod red. W. Ważniewskiego, Siedlce 1997
Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831. Zbiór materiałów pod red. J. Flisińskiego, Biała
Podlaska 1993
Powstanie styczniowe na południowym Podlasiu, pod red. A. Kołodziejczyka, Węgrów 1994
Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, tom 1, pod red. D. Grzegorczuka i A.
Kołodziejczyka, Siedlce 2000
Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, tom 2, pod red. D. Grzegorczuka i A.
Kołodziejczyka, Siedlce 2004
Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, tom 3, pod red. R. Dmowskiego i A.
Kołodziejczyka, Siedlce 2010
Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, tom 4, pod red. J. Cabaja, Siedlce 2015
Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, tom 5, pod red. J. Cabaja, Siedlce 2016
Roguski R., Południowe Podlasie w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939,
Warszawa 2010
Skowronek J., Powstanie styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska 1984
Z historii Polski i Podlasia. Księga jubileuszowa profesora Henryka Mierzwińskiego, pod red. J.
Cabaja i J. Gmitruka, Warszawa-Siedlce 2008
Zawadzki A., Gospodarka południowego Podlasia w latach 1918-1939, Siedlce 2014
Żydzi na Podlasiu, pod red. Z. Chyra-Rolicz, R. Tarasiuk, E. Kopówki, Siedlce 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metoda słowna – wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa z wykorzystaniem różnych
źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, mapy, Internet itp.), przygotowanie
indywidualnej pracy pisemnej zgodnie z instrukcjami nauczyciela
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
K_W01, K_W06 – weryfikacja będzie następować w trakcie konwersatoriów i podczas rozmowy na zaliczenie
K_U02, K_U04, K_U06, K_U15 - indywidualna praca semestralna na temat wybrany przez uczestników zajęć,
rozmowa na temat wybrany przez studenta na zajęciach podsumowujących
K_K01, K_K02, K_K06 - weryfikacja będzie następować w trakcie konwersatoriów i podczas rozmowy na
zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:
Suma punktów uzyskanych z pracy semestralnej (0-5) i rozmowy podsumowującej (0-3). Ponadto każdy
uczestnik zajęć może uzyskać punkty za aktywność. Kryteria ocen: poniżej 4 p. – ndst, dst- 4p, dst+ - 5p, db
– 6 p., db+ - 7p., bdb – 8 p. i więcej.
W pracy pisemnej będą oceniane: oryginalne ujęcie tematu (0-2 p.), poprawność językowa (0-2 p),
wykorzystana literatura (0-1p.). W wypowiedzi ustnej zostaną uwzględnione: znajomość faktografii (0-1 p.),
umiejętność przekazu (0-1p), znajomość literatury i źródeł do tematu (0-1 p).
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Przygotowanie pracy semestralnej

25

Przygotowanie do zajęć

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

История России IX-XX вв.

History of Russia IX-XX century

rosyjski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

piąty

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:

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu
historii i kultury Rusi Kijowskiej, Państwa
Moskiewskiego, Imperium Rosyjskiego, Związku
Sowieckiego i Nowej Rosji. Rozumieć zachodzące
na przestrzeni stuleci procesy historyczne,
społeczne, religijne i ich uwarunkowania. Nabyć
umiejętności kojarzenia i rozumienia faktów
historycznych. Posiadać umiejętność wskazania na
mapie terytorium Rusi Kijowskie, rozbitych na
dzielnice ziem ruskich, Państwa Moskiewskiego,
Imperium Rosyjskiego, ZSRR i Nowej Rosji i
zachodzących zmian politycznych.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat historii Rosji

K_W01, K_W02

W_02

Ma wiedzę na temat powiązań interdyscyplinarnych historii i nauk
pokrewnych z innymi naukami i dziedzinami nauk. Dostrzega i rozumie
obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka

K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi posługiwać się językiem obcym (rosyjskim) na poziomie B2 ESOKJ K_U06

U_02

Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej
terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej

K_K01

Forma i typy zajęć:

Wykład problemowy z użyciem prezentacji multimedialnych – 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2. Ogólna wiedza z historii Rosji.
Treści modułu kształcenia:
1. Восточнославянские племена в предгосударственный период – Языческие верования. Политика
объединения и усиления во времена первых Рюриковичей. Возникновение старорусской
государственности норманнская и антинорманская теории).
2. Киевская Русь Владимира Великого и Ярослава Мудрого – процесс христианизации страны. Русь
в кругу христианской культуры.
3. Специфика феодальной раздробленности на русских землях и попытки ее преодоления.
Монголо-татарское иго, битва на Куликовом поле – Дмитрий Донской. Политические, экономические
и культурные последствия монголо-татарского ига.
4. Процесс объединения русских земель и централизация власти в XIV – XV вв. Рост значения
Московского княжества. Московское княжество времен Ивана Грозного – административные,
правовые и военные реформы. Опричнина.
5. Россия в XVII в. – причины смуты, «Димитриада». Церковная реформа патриарха Никона и ее
последствия.
6. Европеизация России времен Петра I. Последователя политики Петра I.
7. Дворянская монархия Екатерины II
8. Россия первой половины XIX в. Отечественная война 1812 г. Реакционная политика Николая I –
построение бюрократическо-полицейской системы правления
9. Ликвидация крепостного права. Аграрная ситуация второй половины XIX в.
10. Первая русская революция 1905 г. и последующие либеральные реформы.
11. Россия в первой мировой войне. Причины революционной ситуации. Февральская буржуазная
революция и «октябрьский переворот» 1917 г.
12. Причины побед большевиков в гражданской войне. Создание СССР. Формирование и усиление
тоталитарного характера советского государства в политическом, экономическом и общественном
аспектах.
13. СССР в период Второй мировой войны.
14. Кризис общественно-политической системы и распад СССР в 1991 г.
15. Российская Федерация в период президентства Бориса Ельцина и Владимира Путина.
Заграничная политика РФ.
Literatura podstawowa:
W języku polskim:
Ludwik Bazylow, Paweł Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław – Warszawa - Kraków, 2005.
Michaił Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000.
Ludwik Bazylow, Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1982 i następne wydania.
Józef Smaga, Narodziny i upadek imperium. ZSRR w latach 1917-1991, Kraków 1992.
Józef Smaga, Rosja w XX stuleciu, Kraków 2001.
David Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław – Warszawa – Kraków 2006.
W języku rosyjskim:
История России: Учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. 6-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 608 с. Полный текст: http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
Назырова Е. А. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших

учебных заведений – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 239 с. Полный текст:
http://znanium.com/bookread2.php?book=470930
Кузнецов, И. Н. История [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013.– 496 с.. Полный текст:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415074
Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Р. П. Толмачева. 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 404 с. Полный текст: http://znanium.com/bookread2.php?book=415095
Literatura dodatkowa:
W języku polskim:
Zbigniew Wójcik, Dzieje Rosji 1533 – 1801, Warszawa 1971 i następne.
Jerzy Ochmański, Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa – Poznań 1980.
Andrzej Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska t. 1, Warszawa 2004.
Andrzej Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska t. 2 Warszawa 2005.
Richard Pipes, Rosja carów, Warszawa 2009.
Benedykt Zientara, Dawna Rosja, Despotyzm i demokracja, Warszawa 1995.
Richard Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005.
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 1-2, Londyn 1990.
Mieczysław Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Kraków 1994.
Martin Malia, Tragedia sowiecka. Historia komunistycznego imperium. rosyjskiego, Warszawa 1998.
W języku rosyjskim:
Валиуллин К.Б., Зарипова Р.К. История России, ХХ век. М. 2005.
Вербицкая О.М. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву. М. 2010.
Верт Н. История Советского государства. Любые издания Великая Отечественная война: белые
пятна. М.2008.
Гайденко П.И. История Русской Церкви в церковно-государственном отношение в Киевской Руси. М.
2009.
Гербенштейн. Записки о Московии. М. 2010.
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. М.2009.
Древние государства в Восточной Европе. Мнимые реальности в античных и средневековых
текстах. М. 2005.
Древняя Русь в свете зарубежных источников. М. 2007.
История Великой Отечественной войны Советского Союза. В 6 т. История России. Теории изучения.
М. 2005.
История России ХХ в. / Под ред. Дмитриенко В.Н., Сахарова А.Н. и др. Раздел III –IV. М. 2004
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy. Wykorzystanie źródeł pisanych, ikonograficznych oraz multimediów.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty uczenia się K_W01, K_W02, K_W10, K_U06, K_U07, K_K01 weryfikowane będą w trakcie
zaliczenia ustnego.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ustne samodzielnie wybranej przez studenta lektury. Kryteria – stopień zrozumienia
problematyki lektury:
0 – 50 % - niedostateczny

51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

30

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do kolokwium

50

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

The Church of Poland in the Middle Ages

The Church of Poland in the Middle Ages

angielski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Piąty

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Maria Starnawska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Maria Starnawska

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studenta z
zagadnieniami z historii Kościoła w średniowieczu i
angielską terminologią fachową.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat historii Kościoła i
chrześcijaństwa na ziemiach polskich w średniowieczu

K_W01

W_02

Rozumie związek między dziejami Kościoła w Polsce i dziejami Kościoła
powszechnego

K_W02

W_03

Zna podstawową terminologię fachową w języku angielskim dotyczącą
historii Kościoła

K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Definiuje poprawnie podstawowe terminy fachowe w zakresie historii
Kościoła

K_U06, K_KU07

U_02

Potrafi omówić relacje między zjawiskami z zakresu historii Kościoła i z
innych dziedzin życia społecznego

K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Docenia i szanuje oraz gotów jest promować dziedzictwo kulturowe
polskiego Kościoła

Forma i typy zajęć:

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych – 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Zaliczony I oraz II rok studiów i stopnia
Treści modułu kształcenia:

K_K04

1. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich (The beginnings of christianity on the Polish lands)
2. Powstanie organizacji kościelnej na ziemiach polskich (The origin of the Church organization on the
Polish lands)
3. Rozwój organizacji kościelnej do końca XII w. (The developement of the Church organization till the end
of the 12th century)
4. Klasztory i zakony na ziemiach polskich do końca XII w. (The monsteries and the monastic orders on the
Polish lands till the end of the 12th century)
5. Reforma arcybiskupa Henryka Kietlicza (The reform of the archbischof Henry Kietlicz).
6. Zakony rycerskie i szpitalne na ziemiach polskich. (The military and hospital orders on the Polish lands)
7. Zakony żebracze na ziemiach polskich. (The mendicants on the Polish lands)
8. Szkolnictwo kościelne. (The eccesiastical schools).
9. Kulty świętych. (The veneration of the saints).
10. Religijność społeczeństwa polskiego w XIII w. (The religiosity of the Polish society in the 13th century).
11. Chrystianizacja Litwy i powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi. (Chrystanisation of Lithuania
and the origin of the Latin Church organization in Ruthenia).
12. Teologia w Polsce w późnym średniowieczu. (The theology in Poland in the late Middle Ages).
13. Literatura religijna (The religious literature).
14. Sztuka kościelna. (The religious art.).
15. Rola polityczna Kościoła. (The political role of the Church).
Literatura podstawowa:
1. Kościół w Polsce, t. 1, Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, Kraków 1966.
2. D. A. Sikorski, Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemy, Poznań 2012.
3. E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004.
4. K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2016.
5. Dzieje chrześcijaństwa na Litwie, red. V. Ališauskas, Warszawa 2014.
Literatura dodatkowa:
1. J. Dobosz, Monarcha i możni w Polsce wobec Kościoła do początku XIII wieku, Poznań 2002.
2. S. Bylina, Religijność późnego średniowiecza : chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie
środkowo-wschodniej w XIV-XV w., Warszawa 2009.
3. I. Skierska, Sabbatha sanctifices : dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008.
4. I. Skierska, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003.
5. K. Bracha, nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones dominicales et
festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia, Kielce 2007.
6. Kaznodziejstwo średniowieczne - Polska na tle Europy : teksty, atrybucje, audytorium, red. K. Bracha,
Warszawa 2014.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty uczenia się K_W01, K_W02, K_W03, K_U06, K_KU07, K_KU08, K_K04 weryfikowane będą w
trakcie rozmowy na temat wybranej samodzielnie przez studenta lektury.
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ustne samodzielnie wybranej przez studenta lektury. Kryteria – stopień zrozumienia
problematyki lektury:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Formy aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

30

Konsultacje z prowadzącym wykład

20

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie lektury

30

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Monographic lecyure on the subject – The role science and culture in
maintaining polish culture during the partitions

Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wykład monograficzny nt. Rola nauki i kultury w
zachowaniu polskości w okresie zaborów

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

piąty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Jarosław Cabaj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Jarosław Cabaj

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest ukazanie różnych form walki z
zaborcami, podkreślenie znaczenia nauki i kultury
w utrzymaniu tożsamości narodowej w warunkach
niewoli politycznej

Symbol
efektu

W_01

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
obszarowego

Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu walk narodowowyzwoleńczych
Polaków w XIX wieku oraz działań mających na celu przeciwdziałanie
K_W01, K_W04
wynaradawiającej polityce władz zaborczych.
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi wskazać i analizować zmiany zachodzące w stosunkach
gospodarczych i kulturalnych na ziemiach polskich pod zaborami. Potrafi
docenić działania integrujące różne grupy społeczne.

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Dokonuje samooceny własnych kompetencji

K_K01

K_02

Docenia i szanuje, jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo
historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

K_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład – 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza historyczna wyniesiona z poprzednich etapów edukacji.
Treści modułu kształcenia:

Treści realizowane w piętnastu dwugodzinnych jednostkach tematycznych:
1. Sytuacja polityczna na ziemiach polskich pod zaborami (zajęcia 1).
2. Powstania (2).
3. Walka o utrzymanie tożsamości narodowej (3-5).
4. Wpływ zaborów na świadomość społeczeństwa polskiego (6-7).
5. Nauka polska w czasach niewoli:
a) szkoły wyższe na ziemiach polskich (8-9),
b) towarzystwa naukowe (10-11).
6. Ogólnopolskie obchody rocznic narodowych i uroczystości jubileuszowe na wybranych przykładach (1213).
7. Zjazdy środowisk naukowych i społeczno-zawodowych jako przykład powiązań ponadzaborowych (114).
8. Podsumowanie (15).
Literatura podstawowa:
Cabaj J., „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i
społeczno-zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007;
Dybiec J., „Nie tylko szablą…”. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 17951918, Kraków 2004.
Literatura dodatkowa:
Iłowiecki M., Okręty na oceanie czasu. Historia nauki polskiej, Warszawa 2001;
Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., pod red. Jerzego Jedlickiego , T. 1. Janowski M., Narodziny
inteligencji: 1750-1831, Warszawa 2008; T. 2, JedlickI J., Błędne koło: 1832-1864, Warszawa 2008; T. 3.,
Micińska M., Inteligencja na rozdrożach: 1864-1918, Warszawa 2008.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z elementami konwersatorium, wykorzystanie środków multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów K_W01, K_W04, K_U05, K_K01, K_K04 nastąpi na podstawie dyskusji na wybrany
przez studenta temat związany z treścią wykładu
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ustne na podstawie przeprowadzonej dyskusji.
Bilans punktów ECTS:
Obecność na zajęciach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie do rozmowy zaliczeniowej

20

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wykład monograficzny – Kult świętych w Polsce w
Średniowieczu

Lecture monographic

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

piąty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Maria Starnawska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Maria Starnawska

Założenia i cele przedmiotu:

Poszerzenia wiedzy na temat problematyki
historii średniowiecznej i zapoznanie z
najnowszymi badaniami

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada pogłębioną wiedzę z historii prowadzącą do specjalizacji w
wybranych obszarach badań historycznych.

K_W01

W_02

Zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w
zakresie przynajmniej jednej epoki związanej ze specjalizacją badawczą.

K_W05

W_03

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk
historycznych.

K_W09

W_04

Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji i ich przydatności w badaniach
historycznych.

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi analizować kulty religijne w średniowiecznej Polsce

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi
polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny.

K_02

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności
warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w
K_K02
zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji
personalnych i społecznych.

K_K01

Forma i typy zajęć:

Wykład - 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna znajomość badanej problematyki
Treści modułu kształcenia:
1. Kult świętych w chrześcijańskiej Europie i jego rola w życiu religijnym, kulturze i ideologii.
2. Najstarsze kulty świętych obcych zaszczepione w Polsce: NMP, św. Piotr, św. Maurycy, św. Udarlyk, św.
Idzi.
3. Św. Wojciech – pierwszy patron Polski i rola jego kultu.
4. Pięciu braci męczenników.
5. Translacja św. Floriana.
6. Kanonizacja św. Stanisława i rola jego kultu w ideologii zjednoczenia państwa Polskiego.
7. Św. Jacek i bł. Czesław – przedstawiciele najstarszego pokolenia dominikanów polskich.
8. Próba ustanowienia kultu bł. Wernera.
9. Święte księżne piastowskie: Jadwiga, Kinga, Salomea, Jolanta, Ofka.
10. Bł. Sadok i męczennicy dominikańscy.
11. Popularni święci obcy czczeni w Polsce: św. Mikołaj, św. Michał Archanioł, św. Marcin.
12. Kult świętych dziewic: Barbary, Doroty, Katarzyna.
13. Święci krakowscy późnego średniowiecza: Izajasz Boner, Świętosław Milczący, Michał Giedroyć, Jan
z Kęt, Stanisław Kazimierczyk, Szymon z Lipnicy.
14. Święci bernardyni: Jan z Dukli i Władysław z Gielniowa.
15. Hagiografia polska.
Literatura podstawowa:
1. Labuda, G., Święty Wojciech. Biskup męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2004.
2. Kowalska B., Święta Kinga. Rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze, Kraków 2008.
3. Michalski M., Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004.
Literatura dodatkowa:
1. Brown P., Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, Kraków 2007.
2. Wyczawski H. E., Murawiec W. F., Święty Jan z Dukli, Kalwaria Zebrzydowska 1997.
3. Sosnowski M., Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha – tradycja rękopiśmienna i
polemika środowisk, Poznań 2013.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty uczenia K_W01, K_W05, K_W09, K_W08, K_U05, K_K01, K_K02 - będą weryfikowane w trakcie
zaliczenia ustnego z wybranych przez studenta lektur z zakresu poruszanej problematyki.
Forma i warunki zaliczenia:
Kolokwium: forma ustna
Sposób oceniania: znajomość podstawowych zagadnień zawartych w lekturze -3; znajomość i rozumienie
problematyki lektury – 4; znajomość i rozumienie problematyki w szerokim kontekście historycznym - 5
Bilans punktów ECTS*:
Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Przygotowanie zaliczenia lektury

15

Przygotowanie do zajęć

20

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Polonia i Polacy poza granicami kraju

Polonia and Poles abroad

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Szósty

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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
głównymi skupiskami Polonii i Polaków poza
granicami państwa polskiego, jak również z
procesami tworzenia się tych skupisk w XIX-XXI
wieku, sytuacji rodaków w wybranych krajach w
ujęciu historycznym i obecnie.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat historii Polonii.

K_W01

W_02

Posiada zaawansowaną wiedzę o różnorodnych źródłach informacji.

K_W08

W_03

Ma wiedzę na temat działalności i aktualnej ofercie współcześnie
działających instytucji kultury (muzea, archiwa, biblioteki), a zwłaszcza
ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną na
temat Polonii i Polaków za granicą.

K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze.

K_U01

U_02

Posiada podstawowe umiejętności z zakresu metod upowszechniania
wiedzy historycznej.

K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej oraz do
krytycznego podejścia wobec odebranych treści.

K_02

Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania treści historycznych
K_K03
w środowisku społecznym.

K_K01

K_03

Jest gotów do inicjowania działań związanych z propagowaniem historii w
K_K04
środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Forma i typy zajęć:

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych – 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza historyczna, z zakresu geografii historycznej i politycznej z poprzednich etapów
edukacji.
Treści modułu kształcenia:
Piętnaście dwugodzinnych jednostek tematycznych:
1. Zajęcia organizacyjne (przedstawienie programu, literatury, kryteriów uzyskania zaliczenia). Zapoznanie
z podstawową terminologią;
2. Przyczyny i kierunki wychodźstwa polskiego w xix i na początku XX w.;
3. Polskie środowiska społeczne i naukowe wobec spraw emigracji w XIX i na początku XX wieku;
4. Organizacje społeczne i duchowieństwo wobec spraw emigracji polskiej w XIX i na początku XX wieku;
5. Kierunki i uwarunkowania emigracji polskiej w okresie międzywojennym;
6. Państwo polskie i kościół katolicki wobec wychodźstwa w latach 1918-1939;
7-8. Uwarunkowania emigracji i znaczenie wychodźstwa dla sprawy niepodległości w latach II wojny
światowej i w czasach PRL-u;
9. Ruch migracyjny w ostatnim ćwierćwieczu;
10-14. Główne skupiska polskie - historia i współczesność (dawne ziemie Rzeczypospolitej - Białoruś,
Litwa, Łotwa, Ukraina; Polonia w Rosji; Stany Zjednoczone i Kanada; Brazylia i Argentyna; Niemcy,
Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia);
15. Podsumowanie i zaliczenie.
Literatura podstawowa:
Plewko Jadwiga, Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX początek XXI wieku), Lublin 2010;
Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań pod redakcją Sławomira Łukasiewicza, Warszawa
2016.
Literatura dodatkowa:
Borys M., Polska emigracja do Stanów Zjednoczonych do 1914 roku, Toruń 2011;
Cabaj J., "Walczyć nauką za sprawę ojczyzny". Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i
zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007;
Emigracja z ziem polskich w XX wieku. Drogi awansu emigrantów, pod red. A. Koseskiego, Pułtusk 1998;
Polacy na obczyźnie: studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie, pod red. M. Gizowskiego,
Gdańsk 2003.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi na podstawie kolokwium pisemnego przed rozpoczęciem tematu
nr 10. Końcowe efekty będą sprawdzane na kolokwium zaliczeniowym.
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania)

Ocena wystawiana na podstawie obecności (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze),
aktywności, zaliczenia pisemnego. Pisemne zaliczenie - test punktowany
Kryteria – stopień zrozumienia problematyki lektury:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zajęć i zaliczenia

50

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Polskie dziedzictwo narodowe

Polish national heritage

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Szósty

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze spuścizną pokoleń w
wybranych dziedzinach w sferze materialnej i
duchowej. Ukazanie znaczenia dziedzictwa
narodowego dla trwania narodu w warunkach niewoli
politycznej, przedstawienie przykładów niszczenia
dorobku kulturowego narodu polskiego.
Uświadomienie młodemu pokoleniu troski o
zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historii Polski i K_W01
powszechnej w zakresie pięciu głównych epok historycznych
K_W02

W_02

Zna w stopniu zaawansowanym metody i teorie wyjaśniające procesy
historyczne zachodzące w wybranych epokach

W_03

Posiada wiedzę o diachronicznej strukturze przeszłości oraz rozumie relacje
K_W05 K_W06
i zależności pomiędzy przeszłością a współczesnością

W_04

Ma wiedzę na temat powiązań interdyscyplinarnych historii i nauk
pokrewnych z innymi naukami i dziedzinami nauk. Dostrzega i rozumie
obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka

K_W10

W_05

Ma wiedzę na temat działalności i aktualnej ofercie współcześnie
działających instytucji kultury (muzea, archiwa, biblioteki), a zwłaszcza
ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną

K_W11

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi dokonać właściwego doboru źródeł informacji korzystając z
K_U02
bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych oraz przeprowadzić krytyczną

analizę źródeł historycznych

U_02

Potrafi formułować tezy i argumentować z wykorzystaniem poglądów różnych
K_U08
autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy historycznej oraz do
krytycznego podejścia wobec odbieranych treści.

K_K01

K_02

Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania treści historycznych
w środowisku społecznym.

K_K03

K_03

Ma świadomość dorobku pokoleń historyków i podejmuje działania na rzecz
K_K06
jego podtrzymania.

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski, historii sztuki i kultury oraz wiedzy o kulturze wyniesiona z
poprzednich etapów edukacji.
Treści modułu kształcenia:
1.Zakres programowy wykładu. Polskie dziedzictwo narodowe – próba definicji.
2.Między Zachodem i Wschodem – uwarunkowania narodzin tożsamości kulturowej.
3.Rzeczpospolita Obojga Narodów:
- Szlachta i demokracja szlachecka,
- Państwo wielu narodów,
- Państwo wielu wyznań,
- Spuścizna Rzeczypospolitej Obojga Narodów
4. Następstwa upadku I Rzeczypospolitej – walka o utrzymanie tożsamości narodowej:
- Straty dziedzictwa kulturalnego w następstwie polityki zaborców,
- Walka o zachowanie języka ojczystego, gromadzenie i ochrona piśmiennictwa,
- Inwentaryzacja, gromadzenie i ochrona dóbr kultury,
- Edukacja młodego pokolenia,
- Nauka.
5. Druga Rzeczpospolita.
- Rola oświaty, nauki i kultury w integracji społeczeństwa.
6. Straty polskiego dorobku kulturalnego w latach wojny i okupacji 1939-1945.
7. Uwarunkowania rozwoju nauki i kultury w Polsce „ludowej”.
8. Podsumowanie i kolokwium.
Literatura podstawowa:
Bogucka Maria, Kultura. Naród. Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.
Paszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Tom I i II, Kraków 2001.
Literatura dodatkowa:

Bieńkowska B., Straty bibliotek polskich w czasie II [drugiej] wojny światowej, Warszawa 1994.
Borucki M., Polskie symbole narodowe, Warszawa 2006.
Bystroń S. J., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Tom I i II, Warszawa 1994.
Dybiec J., Nie tylko szablą: nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918,
Kraków 2004.
Dziedzictwo utracone-dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014.
Ehrlich L., Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza; Warszawa, 2017.
Historia jest wspólna: Jan Paweł II Wielki a dziedzictwo Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Europy
Środkowo-Wschodniej red. J. Kłoczowski, G. Głuch, Lublin, 2006.
Iłowiecki M., Okręty na oceanie czasu. Historia nauki polskiej, Warszawa 2001.
Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa, pod redakcją I.
Gredki-Ligarskiej, Dariusza Rozmusa, Sosnowiec 2017.
Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu, 1764-1870, Poznań 2003.
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 7 red. W. Walczak, K. Łopatecki,
Białystok 2017.
Suchodolski B., Dzieje kultury polskiej, wyd. 3 rozszerzone, Warszawa 1997
Tyczyńska A., Malarstwo polskie: straty wojenne: obrazy olejne, pastele, akwarele artystów polskich i w
Polsce działających utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, Warszawa 2012.
Żarnowski J., „Ojczyzną był język i mowa..”. Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r., Warszawa
1978.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z elementami konwersatorium, prezentacje multimedialne.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty uczenia się będą weryfikowane w trakcie wykładu, który będzie miał charakter wykładu
konwersatoryjnego oraz poprzez pracę pisemną zaliczeniową (kolokwium końcowe na ocenę).
Forma i warunki zaliczenia:
Aktywność na zajęciach (1-3 p.)
Aktywność i przygotowanie do zajęć (1-2 p.)
Zaliczenie na ocenę (1-5 p.)
Ocena: bdb – od 7 pkt.; db + - 6 pkt.; db – 5 pkt.; dst + - 4 pkt.; dst – 3 pkt.; ndst. – poniżej 3 pkt.
Przedział punktacji (%) 0-50 - ocena 2,0; 51-60 - 3,0; 61-70 - 3,5; 71-80 - 4,0; 81-90 - 4,5; 91-100 - 5,0
Bilans punktów ECTS:
Wykład

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

20

Przygotowanie do zaliczenia

50

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Objazd naukowy (tygodniowy)

Research tour (one week)

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Szósty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dorota Wereda

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Rafał Roguski, dr Arkadiusz Zawadzki

Założenia i cele przedmiotu:

poznanie dziedzictwa i różnorodności kulturowej
Rzeczypospolitej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem
polskich, w tym o pozostałych na nich zabytkach kultury materialnej

K_W01

W_02

Zna w zaawansowanym stopniu metody upowszechniania wiedzy
historycznej

K_W15

W_03

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi
wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej

K_W06

W_04

Posiada wiedzę na temat działalności i aktualnej ofercie współcześnie
działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających K_W11
i popularyzujących wiedzę historyczną
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi dotrzeć do źródeł informacji, przeprowadzić ich krytyczną analizę i
syntezę

K_U02

U_02

Potrafi prezentować efekty swojej pracy w różnorodny sposób, z
zastosowaniem metod upowszechniania wiedzy historycznej

K_U09, K_U14

U_03

Potrafi zorganizować pracę przy opracowywaniu opisu obiektu
historycznego

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Docenia znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu zadań badawczych i potrafi
ocenić krytycznie odbierane treści.

K_02

Jest gotów do aktywnego propagowania treści historycznych w środowisku
K_K03
społecznym

K_K01, K_K02

K_03

Zna i stosuje się do norm etycznych przy upowszechnianiu wiedzy
historycznej.

Forma i typy zajęć:

K_K05

Zajęcia terenowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:
zaawansowana znajomość wybranych zagadnień z historii Polski i krajów ościennych.
Treści modułu kształcenia:
treści modułu ustalane są na podstawie wybranej trasy objazdu, w zależności od znajdujących się na niej
zabytków i obiektów historycznych
Literatura podstawowa:
uzależniona od wyboru trasy objazdu
Literatura dodatkowa:
uzależniona od wyboru trasy objazdu
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
praca w terenie
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty uczenia się K_W01, K_W15, K_W06, K_W11, K_U02, K_U09, K_U14, K_U10, K_K01, K_K02,
K_K03, K_K05
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną. Forma zaliczenia ustna. Sposób oceniania: znajomość podstawowych zagadnień
dotyczących zabytków – 51-60%; znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zabytków w
kontekście regionalnym (lokalnym) – 61-70%; znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zabytków
w kontekście krajowym – 71-80%, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zabytków w
kontekście europejskim – 81-90%, znajomość zagadnień dotyczących zabytków w kontekście europejskim
w stopniu zaawansowanym – 91-100%. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i
omówienie historii oglądanych zabytków (wybór według trasy objazdu)
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS:
Liczba godzin objazdu ogółem

30

Konsultacje z prowadzącym zajęcia

0

Przygotowanie opisu zabytku

20

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Wstęp do archiwistyki

Introduction to Archive Science

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

Drugi

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Dariusz Magier

Założenia i cele przedmiotu:

Wykład ma na celu poznanie archiwistyki jako
dyscypliny naukowej, zapoznanie z podstawową
terminologią archiwalną, literaturą fachową, zasadami
archiwistyki i funkcją archiwów

Symbol
efektu
W01

WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

Zna zasady i terminologię metodyki archiwalnej

S_W06

Efekty uczenia się

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze archiwistyki i
zarządzania dokumentacją

S_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy
określaniu priorytetów działania współczesnego biura i administracji
archiwalnej

Forma i typy zajęć:

S_K01

Wykład 15 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza nabyta na poprzednich etapach kształcenia
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.

Przedmiot i zakres archiwistyki.
Archiwistyka jako dyscyplina naukowa.
Podział archiwistyki.
Pojęcia archiwalne: materiały archiwalne, zasób archiwalny, archiwum, zespół archiwalny, kancelaria,
registratura.

5. Terminologia archiwalna.
6. Problematyka oceny wartości dokumentacji (cel wartościowania, kryteria oceny, uwarunkowania,
sposoby i metody selekcji).
7. Zasady kierujące opracowaniem.
8. Archiwalny opis informacyjny.
9. Wewnętrzna struktura archiwów.
10. Funkcje archiwów.
11. Etyka zawodu archiwisty.
Literatura podstawowa:
1. Chorążyczewski Waldemar, Archiwistyka dla początkujących, [on-line],
https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191
2. Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.
3. Robótka Halina, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002, 2. wyd. 2003.
Literatura dodatkowa:
1. Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym
uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.
2. Strony internetowe archiwów różnych typów, strona Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych:
www.archiwa.gov.pl, strony internetowe stowarzyszeń archiwalnych.
3. Czasopisma: „Archeion”, „Archiwista Polski”, „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”, „Poznański
Rocznik Archiwalno-Historyczny”.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną, tekst programowy, dyskusje i wypowiedzi studentów przy
pomocy pokazu.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W06– podczas kolokwium pisemnego
S_U01, S_K01– w trakcie wypowiedzi podczas dyskusji i prezentacji pokazów
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie wypowiedzi i kolokwium pisemnego.
Kryteria oceny: 0 – 50% - niedostateczny, 51 - 60% - dostateczny, 61 - 70% - dostateczny plus, 71 – 80% dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach

15

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie referatu/pokazu pod opieką prowadzącego 30
Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Historia administracji

History of Administration

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

drugi

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Józef Piłatowicz

Założenia i cele przedmiotu:

Zaznajomienie z kształtowaniem się administracji
państwowej i samorządu w Polsce od czasów
najdawniejszych do współczesności

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

W_01

Ma zaawansowaną wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem
polskich. Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu archiwistyki i
biurowości.

S_W01

W_02

Posiada wiedzę o rodzajach relacji między strukturami administracji
archiwalnej a aktotwórcami

S_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

U_02

Potrafi formułować tezy i argumentować z wykorzystaniem poglądów
różnych autorów prac archiwistycznych w zakresie znanej mu literatury
fachowej oraz posiada umiejętność efektów swojej pracy w przejrzystej,
S_U05
usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych,
nowoczesnych metod i technik

S_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma świadomość dorobku pokoleń historyków i podejmuje działania na
rzecz jego podtrzymania.

Forma i typy zajęć:

Wykład, 15 godzin, ćwiczenia laboratoryjne 15 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

S_K05

Podstawowa wiedza z wcześniejszych etapów edukacji
Treści modułu kształcenia:
Wykład:
1. Organizacja zajęć. Ogólne wiadomości
2. Administracja - definicja. Podstawowe pojęcia
3. Administracja a biurokracja
4. Administracja na ziemiach polskich w średniowieczu i okresie staropolskim
5. Początki biurokracji polskiej w II połowie XVIII wieku
6. Administracja w zaborze pruskim
7. Administracja w Księstwie Warszawskim
8. Administracja w Królestwie Polskim 1815-1866
9. Administracja rosyjska Królestwa Polskiego 1867-1918
10. Administracja Galicji
11. Administracja Imperium Rosyjskiego
12. Administracja w II Rzeczypospolitej
13. Administracja Polskiego Państwa Podziemnego
14. Administracja w PRL
15. Administracja w III RP
Ćwiczenia:
Analiza wybranych tekstów źródłowych z zakresu historii administracji
Literatura podstawowa:
1. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993
2. Górski G., Historia administracji, Warszawa 2002
3. Izebski H., Historia administracji, Warszawa 2000
4. Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
5. Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764 – 1789, Warszawa 2007
Literatura dodatkowa:
1. Janicka D., Ustrój administracyjny w nowożytnej Europie, Warszawa 2002.
2. Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2006
Źródła:
3. Kallas M., Krzymkowski M., Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795 – 1918. Wybór źródeł,
Toruń 2007.
4. Bereza A., Smyk G., Tekely W., Wrzyszcz A., Historia administracji w Polsce 1764-1989,
Warszawa 2012.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, indywidualne
wystąpienia studentów (referaty)
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:


S_W01, S_W04 podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie zaliczenia ustnego



S_U03, S_U05 – podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia ustnego oraz podczas pracy na
ćwiczeniach poświęconych analizie tekstów źródłowych



S_K05 – podczas pracy na ćwiczeniach i w trakcie zaliczenia ustnego

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium ustne: forma ustna 50 %, sposób oceniania:
1. znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii administracji: 3
2. znajomość i rozumienie rozwoju administracji w kontekście historycznym: 4
3. rozumienie powiązań między rozwojem administracji oraz interpretacja tego rozwoju w kontekście
epoki: 5
ćwiczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia są:
1. interpretacja tekstu źródłowego: forma ustna 30 %
2. znajomość wybranych 2 lektur z zakresu przedmiotu 2x10 %
Kryteria oceny semestralnej:
00 - 50% - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 - 80% - dobry
81 - 90% - dobry plus
91 - 100% - bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Zajęcia z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Przygotowanie referatu pod kierunkiem
prowadzącego zajęcia

30

Przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie do zaliczenia

15

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Archiwoznawstwo

The Knowledge of Archives

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Trzeci

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Beata Kozaczyńska

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z dziejami służby archiwalnej oraz
historią i zasobem najważniejszych dla kultury
polskiej zasobów o wartości historycznej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

W01

Posiada wiedzę o rodzajach relacji między strukturami administracji
archiwalnej a aktotwórcami

S_W04

W02

Zna zasady i terminologię archiwalną

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

S_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

S_K03

K02

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego
podtrzymania.

S_K05

Forma i typy zajęć:

Wykład 30 godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu archiwistyki
Treści modułu kształcenia:

1.Podstawowe problemy archiwoznawstwa
2.Archiwa starożytności
3.Archiwa staropolskie
4.Archiwa okresu stanisławowskiego
5.Archiwa w okresie zaborów
6.Archiwa II Rzeczypospolitej
7.Archiwa w okresie PRL
8.Współczesne rozmieszczenie zasobu archiwalnego
9.Archiwa polonijne
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.

Tandecki J., Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów, Toruń 2017
Tomczak A., Zarys dziejów archiwów polskich, cz. I do wybuchu I wojny światowej, Toruń 1974
Siemieński J., Przewodnik po archiwach polskich, 1. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1933

Literatura dodatkowa:
1.
2.

Bańkowski P., Archiwum Stanisława Augusta, Warszawa 1958
Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność, red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka,
Katowice 2007

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną, obaśnienie, wykład konwersatoryjny.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W04, S_W06 – w trakcie kolokwium pisemnego.
S_U03, S_K03, S_K03, S_K05 – w trakcie wypowiedzi ustnych podczas konwersacji.
Forma i warunki zaliczenia:
Wypowiedzi podczas konwersacji, kolokwium pisemne.
Kryteria oceny wypowiedzi: 0 – 50% - niedostateczny, 51 – 60% - dostateczny, 61 – 70% - dostateczny
plus, 71 – 80% - dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział z zajęciach

30

Konsultacje z prowadzącym

10

Przygotowanie do kolokwium

35

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Rozwój form kancelaryjnych

Development of Office Form

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Trzeci

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Beata Kozaczyńska
Student poznaje organizację i funkcjonowanie

Założenia i cele przedmiotu:

kancelarii działających na ziemiach polskich od
średniowiecza do czasów współczesnych; rozumie
związek określonych systemów kancelaryjnych z
porządkowaniem, opisem i udostępnianiem
pozostałych po nich dokumentacji, rozpoznaje, umie
odczytać i rozumie formy kancelaryjne z tych
okresów, rozpoznaje i umie opisać systemy
kancelaryjne.

WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii kancelarii.

S_W01

W02

Posiada wiedzę o rodzajach relacji między strukturami administracji
archiwalnej a aktotwórcami

S_W04

W03

Posiada zaawansowaną wiedzę o organizacji tradycyjnego obiegu
dokumentacji

S_W05

Symbol
efektu

Efekty uczenia się

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

S_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

S_K03

K02

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego
podtrzymania.

Forma i typy zajęć:

S_K05

Wykład 30 godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa znajomość historii.
Treści modułu kształcenia:
1. Formy kancelaryjne i ich ogólne podziały.
2. Dyplomatyka.
3. Kancelaria średniowieczna.
4. Kancelaria książęca.
5. Kancelaria królewska.
6. Metryka koronna.
7. Księgi ziemskie i grodzkie.
8. Kancelarie ziemskie i grodzkie.
9. Kancelarie miejskie i kościelne.
10. Akta czynności (polski system kancelaryjny).
11. Akta spraw.
12. Kancelaria na ziemiach polskich pod zaborami.
13. Kancelaria Księstwa Warszawskiego.
14. Kancelaria w Polsce niepodległej.
15. Kancelaria w II połowie XX wieku.
Literatura podstawowa:
1. Dyplomatyka staropolska, pod red. T., Jurka, Warszawa 2015
2. Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX
wieku, Poznań 1998
3. J. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2012
Literatura dodatkowa:
1. Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w
latach 1867-1918, Lublin 2008
2. Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich, pod red. A. Tomczaka, Warszawa 1994
3. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle
porównawczym, pod red. W. Chorążyczewskiego i J. Tandeckiego, Toruń 2007
4. Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, cz. I, Wrocław 1951
5. Robótka H., Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej (procesy
aktotwórcze), Toruń 1993
6. Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447-1506, Wrocław-WarszawaKraków 1967
7. Suchodolska E., Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345, Warszawa 1977
8. Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W01, S_W04, S_W05 – w trakcie kolokwium pisemnego.
S_U03, S_K03, S_K05 – w trakcie wypowiedzi ustnych podczas konwersacji.
Forma i warunki zaliczenia:
Wypowiedzi podczas konwersacji, kolokwium pisemne.
Kryteria oceny wypowiedzi: 0 – 50% - niedostateczny, 51 – 60% - dostateczny, 61 – 70% - dostateczny
plus, 71 – 80% - dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w wykładach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium

35

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Paleografia łacińska I

Latin Paleography I

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Trzeci

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Robert Piętek

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Robert Piętek

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z dziejami pisma łacińskiego i
praktyczna nauka czytania pisma średniowiecznego

Symbol
efektu
W_01

Efekty uczenia się
WIEDZA
Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących w obszarze
bliższego i dalszego przedpola archiwalnego w przeszłości i współcześnie

Symbol efektu
kierunkowego
S_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U _01

Potrafi czytać i objaśniać proste teksty źródłowe w jednym języku
starożytnym lub/i dawnym.

S_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K _01

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego
podtrzymania.

Forma i typy zajęć:

S_K05

Ćwiczenia laboratoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym
Treści modułu kształcenia:
Wprowadzenie do nauki paleografii. Uncjała viii w. (W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951).
Minuskuła karolińska IX w. (tzw. Geograf bawarski, J. Wyrozumski, Dzieje polski piastowskiej, Kraków
1999,).
Kapitała kwadratowa xi w. (złoty kodeks pułtuski, Specimina palaeographica)
Minuskuła romańska pismo dokumentowe xi w. (list Sładysława Hermana do katedry w Bambegu, J.
Wyrozumski, dzieje polski piastowskiej, kraków 1999,)
Minuskuła romańska pismo dokumentowe XII w. (dokument Henryka sandomierskiego dla joannitów,

ok. 1166. Album paleographicum nr 3);
Minuskuła romańska pismo dokumentowe XII w. (dokument Kazimierza Sprawiedliwego dla joannitów
na wiecu w Milicy ok. 1173-1176 - Album paleographicum nr 4)
Minuskuła romańska pismo dokumentowe XII w., dukt leodyjski (dokument Zbyluta z Łekna dla
cystersów, 1153 r. - Monumenta Poloniae palaeographica nr 4)
Minuskuła romańska pismo dokumentowe XII w., (dokument Dzierżka z Buska dla norbertanek, ok.
1190 - Monumenta Poloniae paleographica nr 18)
Minuskuła wczesnogotycka (dokument biskupa wrocławskiego Wawrzyńca dla klasztoru w Kamieńcu z
1210 r. - Monumenta Poloniae paleographica nr 47)
Minuskuła gotycka (dokument Bolesława mazowieckiego dla biskupstwa płockiego, Płock 1240 - Album
paleographicum nr 9)
Minuskuła gotycka (dokument Bolesława Wstydliwego dla biskupstwa krakowskiego, Chroberz 1254 Album paleographicum nr 14)
Minuskuła gotycka xiii w. (Rocznik kapituły krakowskiej najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-budkowa, pomniki dziejowe polski.
Seria 2 ; t. 5, warszawa 1978)
Minuskuła gotycka (– dokument Władysława Łokietka rozstrzygający spór opata tynieckiego Michała i
podkomorzego Jakuba o zamek Golos, koło Trzebini 1319 r. - Album palegraphicum nr 23)
Minuskuła gotycka (fragment księgi ławniczej i wójtowskiej krakowskiej z 1301 r. - Specimina
palaeographica)
Literatura podstawowa:
Semkowicz W.., Paleografia łacińska, Kraków 1951, 2002, 2011.
Szymański J., nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.
Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.
Porębski S., Paleografia łacińska, podręcznik dla studentów, Warszawa 2005.
Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna. Lublin 2013.
Cappelli A., Lexicon abbreviaturarum : dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1899 i wyd.
Następne oraz internet: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/
Gehin P. (red.), Jak czytać rękopis średniowieczny, Warszawa 2008.
Album paleographicum, wyd. S. Krzyżanowski, Cracoviae 1927 (wyd. Ii), dostęp:
https://polona.pl/item/album-paleographicum,MTQzOTYyNjc/4/#info:metadata
Monumenta poloniae palaeographica, wyd. S. Krzyżanowski, Cracoviae 1910, dostęp:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=687&from=publication
Specimina palaeographica, wyd. S. Krzyżanowski, cracoviae 1913, dostęp:
https://polona.pl/item/specimina-paleographica-1-tabulae-1-25,MTQzOTYzNDc/1/#info:metadata
Literatura dodatkowa:
Bobowski K., ) metodach identyfikacji rąk pisarskich rękopisach średniowiecznych, „Studia Źródłoznawcze”.
TXXIX, 1985, s. 1-7
Bobowski K.,, Średniowieczna dyplomatyka papieska. Przegląd edycji i opracowań, „Studia Źródłoznawcze”.
T. XVI, 1971, s. 171-184
Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951.
Maleczyński K., Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.
Bobowski K., Możliwości rozszerzenia zakresu badań paleograficznych, w: Tradycje i perspektywy nauk
pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 143-148.
Szymański J., Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji
społecznej, Pułtusk 2006.
Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy, nowe metody, red. Adamska A., Kras P., Lublin 2013.
Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia,
red. Adamska A., Bartoszewicz A., Ptaszyński M., Warszawa 2017.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia prowadzone w oparciu o reprodukcje fragmentów pisma oraz reprodukcje dokumentów (tablice
paleograficzne).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W03, S_U07, S_K05 - weryfikacja efektów na podstawie: podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywność na
zajęciach oraz zaliczenie kolokwium sprawdzającego umiejętność odczytywania próbek tekstów
pochodzących z różnorodnych źródeł.
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie ustnego kolokwium:
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0)
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

30

Przygotowanie do zajęć

20

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Paleografia łacińska II

Latin Paleography II

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Czwarty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Robert Piętek

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr hab. Robert Piętek

Założenia i cele przedmiotu:

zapoznanie się z dziejami pisma łacińskiego i
praktyczna nauka czytania pisma średniowiecznego

Symbol
efektu
W1

Efekty uczenia się
WIEDZA
Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących w obszarze
bliższego i dalszego przedpola archiwalnego w przeszłości i współcześnie

Symbol efektu
kierunkowego
S_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U1

Potrafi czytać i objaśniać proste teksty źródłowe w jednym języku
starożytnym lub/i dawnym.

S_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego
podtrzymania.

Forma i typy zajęć:

S_K05

30 Ćwiczenia laboratoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym
Treści modułu kształcenia:
Kursywa gotycka (fragment księgi proskrypcji krakowskiej, r. 1369 - Specimina palaeographica nr 13)
Kursywa gotycka (dokument Kazimierza Wielkiego dla klasztoru cystersów w Łeknie, Poznań 1370 r. Album paleographicum nr 25)
Kursywa gotycka (dokument Ludwika dla kupców lwowskich, Koszyce 1379 - Album paleographicum nr 26)
Kursywa gotycka (dokument królowej Jadwigi nakazujący rajcom, ławnikom i całemu miastu Krakowowi
złożenie hołdu jej mężowi, Władysławowi Jagielle, Kraków 1387 r. - Album palaeographicum nr 27)

Kursywa gotycka (fragment księgi sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, s. 104 i
105, r. 1419 - specimina palaeographica nr 16)
Kursywa gotycka (fragment księgi Sądu Najwyższego Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim, s. 165,
na marginesie dopisek Pilzno, r. 1421 - Apecimina palaeographica nr 17)
Bastarda (fragment księgi przywilejów miasta Krakowa, zapis hołdu złożonego w 1425 r. przez rajców i
innych przedstawicieli miasta Krakowa królowi Władysławowi Jagielle i jego synowi - Specimina
palaeographica nr 15)
Kursywa gotycka (fragment księgi sejmików ziemskich krakowskich 1426 r. - Specimina palaeographica nr
18)
Kursywa gotycka (dokument Władysława Warneńczyka rozliczający urzędników skarbowych, Kraków 1435
r. - Album paleographicum nr 28)
Kursywa gotycka (fragment księgi księgi sejmików ziemskich krakowskich 1449 r., - Specimina
palaeographica nr 19)
Gotyckie pismo kodeksowe (kodeks Sędziwoja z Czechła, xv w., zawierajacy tekst kroniki Anonima tzw.
Galla - Specimina palaeographica nr 22)
Kursywa gotycka (fragment kroniki Jana Długosza xv w., tzw. Autograf - Specimina palaeographica nr 23)
Pismo humanistyczne z końca XV w. (dokument Jana Olbrachta nadający dom na Kazimierzu Marcinowi
Borzymowskiemu sędziemu brzeskiemu, Kraków 1496 r. - Album paleographicum nr 31)
Pismo kodeksowe początek XVI w. (Kodeks Behema, początek xvi w. - Specimina palaeographica nr 24)
Literatura podstawowa:
Semkowicz W.., Paleografia łacińska, Kraków 1951, 2002, 2011.
Szymański J., nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.
Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.
Porębski S., Paleografia łacińska, podręcznik dla studentów, Warszawa 2005.
Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna. Lublin 2013.
Cappelli A., Lexicon abbreviaturarum : dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1899 i wyd.
Następne oraz internet: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/
Gehin P. (red.), Jak czytać rękopis średniowieczny, Warszawa 2008.
Album paleographicum, wyd. S. Krzyżanowski, Cracoviae 1927 (wyd. Ii), dostęp:
https://polona.pl/item/album-paleographicum,MTQzOTYyNjc/4/#info:metadata
Monumenta poloniae palaeographica, wyd. S. Krzyżanowski, Cracoviae 1910, dostęp:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=687&from=publication
Specimina palaeographica, wyd. S. Krzyżanowski, cracoviae 1913, dostęp:
https://polona.pl/item/specimina-paleographica-1-tabulae-1-25,MTQzOTYzNDc/1/#info:metadata
Literatura dodatkowa:
Bobowski K., ) metodach identyfikacji rąk pisarskich rękopisach średniowiecznych, „Studia Źródłoznawcze”.
TXXIX, 1985, s. 1-7
Bobowski K.,, Średniowieczna dyplomatyka papieska. Przegląd edycji i opracowań, „Studia Źródłoznawcze”.
T. XVI, 1971, s. 171-184
Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951.
Maleczyński K., Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.
Bobowski K., Możliwości rozszerzenia zakresu badań paleograficznych, w: Tradycje i perspektywy nauk
pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 143-148.
Szymański J., Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.
Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji

społecznej, Pułtusk 2006.
Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy, nowe metody, red. Adamska A., Kras P., Lublin 2013.
Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia,
red. Adamska A., Bartoszewicz A., Ptaszyński M., Warszawa 2017.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia prowadzone w oparciu o reprodukcje fragmentów pisma oraz reprodukcje dokumentów (tablice
paleograficzne).
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W03, S_U07, S_K05 - weryfikacja efektów na podstawie: podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywność na
zajęciach oraz zaliczenie kolokwium sprawdzającego umiejętność odczytywania próbek tekstów
pochodzących z różnorodnych źródeł.
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)
51-60% − dostateczna (3,0)
61-70% − dostateczna plus (3,5)
71-80% − dobra (4,0)
81-90% − dobra plus (4,5)
91-100% − bardzo dobra (5,0)
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

30

Przygotowanie do zajęć

20

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język obcy (rosyjski) w archiwistyce I

A foreign language (Russian) in archives I.

polski, rosyjski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Sergiusz Leończyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab Sergiusz Leończyk

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie znajomości języka rosyjskiego pod
kątem przydatności w praktyce archiwalnej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna zasady i terminologię archiwalną

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi czytać i objaśniać proste teksty źródłowe w języku rosyjskim (w tym
S_U07
teksty staroruskie)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego S_K05
podtrzymania

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa znajomość języka rosyjskiego
Treści modułu kształcenia:
1.

Praca z tekstem specjalistycznym

Literatura podstawowa:

1.
Słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie.
2.
Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w
latach 1867-1918, Lublin 2008
3.
Żelezik A., Gawęcka-Ajchel B., Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, Kielce
2007
Literatura dodatkowa:
Teksty specjalistyczne z różnych źródeł

1.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
S_W06, S_U07, S_K05 - Ćwiczenia polegające na praktycznym tłumaczeniu fragmentów tekstów
rosyjskich (w tym tekstów staroruskich) i analizie gramatycznej przetłumaczonego tekstu w oparciu o
wiadomości gramatyczne.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:


Aktywność w trakcie zajęć i pisemne kolokwium na koniec semestru.

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym. Kryteria oceny – stopień rozwiązania zadania
1.
0 – 50 % - niedostateczny
2.
51 - 60% - dostateczny
3.
61 - 70% - dostateczny plus
4.
71 – 80% - dobry
5.
81 – 90% - dobry plus
6.
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Konsultacje z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie do zajęć

15

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język obcy (angielski) w archiwistyce I

A foreign language (English) in archives I.

polski, angielski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

trzeci

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab Dariusz Magier

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie znajomości języka angielskiego pod
kątem przydatności w praktyce archiwalnej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna zasady i terminologię archiwalną

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi czytać i objaśniać proste teksty źródłowe w języku angielskim

S_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego S_K05
podtrzymania

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa znajomość języka angielskiego
Treści modułu kształcenia:
1.

Praca z tekstem specjalistycznym

Literatura podstawowa:
R. Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, Chicago 2005.
Multilingual Archival Terminology, http://www.ciscra.org/mat/mat/termlist/l/English
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/glossary.html

Literatura dodatkowa:
Teksty specjalistyczne z różnych źródeł

1.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
S_W06, S_U07, S_K05 - Ćwiczenia polegające na praktycznym tłumaczeniu fragmentów tekstów
archiwalnych z języka angielskiego i analizie gramatycznej przetłumaczonego tekstu w oparciu o
wiadomości gramatyczne.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:


Aktywność w trakcie zajęć i pisemne kolokwium na koniec semestru.

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym. Kryteria oceny – stopień rozwiązania zadania
1.
0 – 50 % - niedostateczny
2.
51 - 60% - dostateczny
3.
61 - 70% - dostateczny plus
4.
71 – 80% - dobry
5.
81 – 90% - dobry plus
6.
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Konsultacje z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie do zajęć

15

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język obcy (rosyjski) w archiwistyce II

A foreign language (Russian) in archives II.

polski, rosyjski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

czwarty

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Sergiusz Leończyk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab Sergiusz Leończyk

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie znajomości języka rosyjskiego pod
kątem przydatności w praktyce archiwalnej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna zasady i terminologię archiwalną

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi czytać i objaśniać proste teksty źródłowe w języku rosyjskim (w tym
S_U07
teksty staroruskie)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego S_K05
podtrzymania

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa znajomość języka rosyjskiego
Treści modułu kształcenia:
1.

Praca z tekstem specjalistycznym

Literatura podstawowa:

1.
Słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie.
2.
Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w
latach 1867-1918, Lublin 2008
3.
Żelezik A., Gawęcka-Ajchel B., Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, Kielce
2007
Literatura dodatkowa:
1.
2.

Skoblenko A., Leksykon terminów prawniczych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Teksty specjalistyczne z różnych źródeł

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia polegające na praktycznym tłumaczeniu fragmentów tekstów rosyjskich (w tym tekstów
staroruskich) i analizie gramatycznej przetłumaczonego tekstu w oparciu o wiadomości gramatyczne.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
S_W06, S_U07, S_K05 - aktywność w trakcie zajęć i pisemne kolokwium na koniec semestru.
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym. Kryteria oceny – stopień rozwiązania zadania
1.
0 – 50 % - niedostateczny
2.
51 - 60% - dostateczny
3.
61 - 70% - dostateczny plus
4.
71 – 80% - dobry
5.
81 – 90% - dobry plus
6.
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Konsultacje z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie do zajęć

15

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Język obcy (angielski) w archiwistyce II

A foreign language (English) in archives II.

polski, angielski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

czwarty

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab Dariusz Magier

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie znajomości języka angielskiego pod
kątem przydatności w praktyce archiwalnej

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna zasady i terminologię archiwalną

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi czytać i objaśniać proste teksty źródłowe w języku angielskim

S_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Ma świadomość ciągłości form kancelaryjnych, epok ich rozwoju oraz
korzeni i dorobku pokoleń archiwistów i podejmuje działania na rzecz jego S_K05
podtrzymania

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia, 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa znajomość języka angielskiego
Treści modułu kształcenia:
1.

Praca z tekstem specjalistycznym

Literatura podstawowa:
R. Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, Chicago 2005.
Multilingual Archival Terminology, http://www.ciscra.org/mat/mat/termlist/l/English
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/glossary.html

Literatura dodatkowa:
1.
2.

Skoblenko A., Leksykon terminów prawniczych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Teksty specjalistyczne z różnych źródeł

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia polegające na praktycznym tłumaczeniu fragmentów tekstów z języka angielskiego i analizie
gramatycznej przetłumaczonego tekstu w oparciu o wiadomości gramatyczne.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
S_W06, S_U07, S_K05 - aktywność w trakcie zajęć i pisemne kolokwium na koniec semestru.
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym. Kryteria oceny – stopień rozwiązania zadania
1.
0 – 50 % - niedostateczny
2.
51 - 60% - dostateczny
3.
61 - 70% - dostateczny plus
4.
71 – 80% - dobry
5.
81 – 90% - dobry plus
6.
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Konsultacje z prowadzącym moduł

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie do zajęć

15

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Teoria archiwalna

Archive Theory

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Czwarty

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Beata Kozaczyńska

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z teoretycznymi zagadnieniami
dotyczącymi zasad archiwalnych.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu archiwistyki i biurowości S_W01

W02

Zna metody badawcze archiwistyki oraz podstawowe metody popularyzacji
S_W02
archiwów i zasobu archiwalnego.

W03

Zna zasady i terminologię archiwalną

WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze archiwistyki i
zarządzania dokumentacją

S_U01

U02

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz
techniczno-materialnych odnoszących się do współczesnej biurowości i
działalności archiwalnej

S_U02

U03

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

S_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

Forma i typy zajęć:

Wykład 15 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza nabyta w trakcie dotychczasowych etapów kształcenia.

S_K03

Treści modułu kształcenia:
1. Główne źródła prawa archiwalnego.
2.
3.
4.
5.
6.

Metody kształtowania zasobu archiwalnego.
Rozmieszczenie zasobu archiwalnego w Polsce.
Rewindykacja archiwaliów.
System ewidencyjny w archiwach.
Metody badawcze archiwistyki.

Literatura podstawowa:
1. W. Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego, Toruń 2016.
2. S. Sierpowski, S. Nawrocki, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań (wiele wydań).
Literatura dodatkowa:
1. Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejeska, Warszawa 1974.
2. H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W01, S_W02, S_W06 – w trakcie kolokwium ustnego.
S_U01, S_U02, S_U03, S_K03 – w trakcie wypowiedzi ustnych podczas konwersacji
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie kolokwium oraz wypowiedzi ustnych.
Kryteria oceny kolokwium: 0 – 50% - niedostateczny, 51 - 60% - dostateczny, 61 - 70% - dostateczny plus,
71 – 80% - dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

15

Przygotowanie do kolokwium

10

Sumaryczne obciążenie studenta

25

Punkty ECTS za przedmiot

1

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Metodyka pracy archiwalnej I

Methodology of Archive Work I

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

Czwarty

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Dariusz Magier

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z całokształtem pracy archiwisty,
funkcjonowaniem archiwów różnego rodzaju oraz
podstawowymi problemami archiwistyki.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu archiwistyki i biurowości S_W01

W02

Zna metody badawcze archiwistyki oraz podstawowe metody popularyzacji
S_W02
archiwów i zasobu archiwalnego.

W03

Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących w obszarze
przedpola archiwalnego w przeszłości i współcześnie

S_W03

W04

Posiada zaawansowaną wiedzę o organizacji tradycyjnego obiegu
dokumentacji i kancelarii cyfrowej

S_W05

W05

Zna zasady i terminologię archiwalną

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze archiwistyki i
zarządzania dokumentacją

S_U01

U02

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz
techniczno-materialnych odnoszących się do współczesnej biurowości i
działalności archiwalnej

S_U02

U03

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

S_U03

U04

Posiada umiejętność posługiwania się normatywami dla diagnozowania
problemów w zakresie działalności archiwalnej i biurowości współczesnej

S_U04

U05

Potrafi formułować tezy i argumentować z wykorzystaniem poglądów
różnych autorów prac archiwistycznych w zakresie znanej mu literatury
fachowej oraz posiada umiejętność efektów swojej pracy w przejrzystej,
S_U05
usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych,
nowoczesnych metod i technik

U06

Potrafi zorganizować pracę indywidualną oraz zespołową nad
rozwiązaniem problemu badawczego.

S_U06

U07

Posiada podstawowe umiejętności z zakresu działalności naukowej i
popularyzacji archiwów i zasobu archiwalnego.

S_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy
określaniu priorytetów działania współczesnego biura i administracji
archiwalnej

S_K01

K02

Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role

S_K02

K03

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

S_K03

Forma i typy zajęć:

Wykład 15 godzin; laboratorium 45 godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza nabyta na poprzednich etapach kształcenia. Obsługa komputerowego systemu Windows
Treści modułu kształcenia:
Etapy opracowania zespołu archiwalnego.
Inwentarz archiwalny.
Wstęp do inwentarza zespołu (zbioru) archiwalnego.
Komputeryzacja w archiwach.
Nadzór archiwalny.
Digitalizacja.
Funkcje edukacyjne archiwów.
Popularyzacja i public relations.
Archiwa i archiwalia w Internecie.
Konserwacja i profilaktyka zabezpieczenia zasobu.
Budownictwo archiwalne.
Literatura podstawowa:
W. Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego, Toruń 2016.
S. Sierpowski, S. Nawrocki, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań (wiele wydań).
Literatura dodatkowa:
Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejeska, Warszawa 1974.
H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną; zajęcia laboratoryjne związane z analizą literatury, praca
zespołowa; przygotowanie referatów/prezentacji; zajęcia komputerowe; ćwiczenia w archiwum
państwowym.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W02, S_W03, S_W05, S_W06, S_K03
W02, W03, W04, W05, K03 – podczas egzaminu ustnego i kolokwium pisemnego.
S_W01, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_U05, S_U06, S_U08; S_K01, S_K02– podczas wypowiedzi
ustnych i w trakcie prezentowanych pokazów.
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zdanie egzaminu oraz zaliczenie prac bieżących (wypowiedzi
ustnych i pisemnych).
Kryteria oceny: 0 – 50 % - niedostateczny, 51 - 60% - dostateczny, 61 - 70% - dostateczny plus, 71 – 80% dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

60

Przygotowanie projektu pod kierunkiem
prowadzącego

20

Przygotowanie do egzaminu

20

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Metodyka pracy archiwalnej II

Methodology of Archive Work

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Piąty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z całokształtem pracy archiwisty,
funkcjonowaniem archiwów różnego rodzaju oraz
podstawowymi problemami archiwistyki.

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu archiwistyki i biurowości S_W01

W02

Zna metody badawcze archiwistyki oraz podstawowe metody
popularyzacji archiwów i zasobu archiwalnego.

S_W02

W03

Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących w obszarze
przedpola archiwalnego w przeszłości i współcześnie

S_W03

W04

Posiada zaawansowaną wiedzę o organizacji tradycyjnego obiegu
dokumentacji i kancelarii cyfrowe

S_W05

W05

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie zasad i terminologii
archiwalnej

S_W06

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Symbol efektu
specjalnościowego

U01

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze archiwistyki i
zarządzania dokumentacją

S_U01

U02

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz
techniczno-materialnych odnoszących się do współczesnej biurowości i
działalności archiwalnej

S_U02

U03

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

S_U03

U04

Posiada umiejętność posługiwania się normatywami dla diagnozowania
S_U04
problemów w zakresie działalności archiwalnej i biurowości współczesnej

U05

Potrafi formułować tezy i argumentować z wykorzystaniem poglądów
różnych autorów prac archiwistycznych w zakresie znanej mu literatury
fachowej oraz posiada umiejętność efektów swojej pracy w przejrzystej,
S_U05
usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych,
nowoczesnych metod i technik

U06

Potrafi zorganizować pracę indywidualną oraz zespołową nad
rozwiązaniem problemu badawczego.

S_U06

U07

Posiada podstawowe umiejętności z zakresu działalności naukowej i
popularyzacji archiwów i zasobu archiwalnego.

S_U08

Symbol
efektu

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Symbol efektu
specjalnościowego

K01

Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy
określaniu priorytetów działania współczesnego biura i administracji
archiwalnej

S_K01

K02

Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role

S_K02

K03

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

S_K03

K04

Jest gotów do inicjowania działań związanych z propagowaniem dziedziny
S_K04
archiwalnej w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Forma i typy zajęć:

Laboratorium 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza nabyta na poprzednich etapach kształcenia. Obsługa komputerowego systemu Windows
Treści modułu kształcenia:
1. Zasada proweniencji w praktyce.
2. Metody badawcze archiwistyki
3. Etapy opracowania zespołu archiwalnego
4. Porządkowanie akt
5. Inwentaryzacja akt w przeszłości i w systemach informatycznych.
6. Wstęp do inwentarza.
7. Elementy prawa archiwalnego.
Literatura podstawowa:
W. Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego, Toruń 2016.
S. Sierpowski, S. Nawrocki, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań (wiele wydań).
Literatura dodatkowa:
Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejeska, Warszawa 1974.
D. Magier, System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie
bialskopodlaskim w latach 1975-1990, Siedlce 2013.
D. Magier, Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1931-1939, Lubin 2013.
H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010.

Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały. Red. E. Rosołowska,
Warszawa 2017.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zajęcia laboratoryjne związane z analizą literatury, praca zespołowa; zajęcia komputerowe; ćwiczenia w
archiwum państwowym.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Egzamin pisemny i prace semestralne: S_W01, S_W02, S_W03, S_W05, S_W06, S_U02, S_U03
Wypowiedzi podczas zajęć: S_U01, S_U03, S_U05, S_U06, S_U08, S_K01, S_K02, S_K03, S_K04
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pracy semestralnej oraz egzaminu pisemnego.
Kryteria oceny pracy semestralnej i egzaminu: 0 – 50% - niedostateczny, 51 - 60% - dostateczny, 61 - 70% dostateczny plus, 71 – 80% - dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w zajęciach

30

Przygotowanie projektu pod kierunkiem prowadzącego

20

Przygotowanie do egzaminu

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Archiwa historyczne i bieżące

Historical and temporary archives

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Piąty

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Joanna Kowalik-Bylicka, dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i sposobem
funkcjonowania archiwum bieżącego i historycznego.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących w obszarze
bliższego i dalszego przedpola archiwalnego w przeszłości i współcześnie

S_W03

W02

Posiada wiedzę o rodzajach relacji między strukturami administracji
archiwalnej a aktotwórcami

S_W04

W03

Posiada zaawansowaną wiedzę o organizacji tradycyjnego obiegu
dokumentacji i kancelarii cyfrowej.

S_W05

W04

Zna zasady i terminologię archiwalną

S_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U01

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz
techniczno-materialnych odnoszących się do współczesnej biurowości i
działalności archiwalnej

S_U02

U02

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

S_U03

U03

Posiada umiejętność posługiwania się normatywami dla diagnozowania
problemów w zakresie działalności archiwalnej i biurowości współczesnej

S_U04

U04

Potrafi formułować tezy i argumentować z wykorzystaniem poglądów
różnych autorów prac archiwistycznych w zakresie znanej mu literatury
fachowej oraz posiada umiejętność efektów swojej pracy w przejrzystej,
usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych,
nowoczesnych metod i technik

S_U05

U05

Potrafi zorganizować pracę indywidualną oraz zespołową nad rozwiązaniem
S_U06
problemu badawczego.

U06

Posiada podstawowe umiejętności z zakresu działalności naukowej i
popularyzacji archiwów i zasobu archiwalnego.

S_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy
K01

określaniu priorytetów działania współczesnego biura i administracji
archiwalnej

S_K01

K02

Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role

S_K02

K03

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

S_K03

Forma i typy zajęć:

Wykład 15 godzin; 30 godzin ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu archiwistyki.
Treści modułu kształcenia:
1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
2. Rodzaje dokumentacji współczesnej
3. Dokumentacja typowa i nietypowa.
4. Wyznaczanie jednostek organizacyjnych jako wytwarzających materiały archiwalne.
5. Jednolity rzeczowy wykaz akt.
6. Kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji.
7. Organizacja i zasady działania archiwum bieżącego.
8. Organizacja i zasady działania archiwum historycznego.
9. Środki ewidencyjne w archiwach bieżących i historycznych.
10. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
11. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
12. Likwidacja firmy w kontekście wytworzonej dokumentacji.
13. Podstawy opracowania materiałów archiwalnych.
Literatura podstawowa:
3. Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001.
4. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań (wiele wydań).
Literatura dodatkowa:
1. M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa
2016.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład, prezentacje multimedialne, analiza literatury, praca w grupach, dyskusja panelowa, ćwiczenia
praktyczne w archiwum państwowym.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U08, S_K01, S_K03 – podczas kolokwium pisemnego
S_U02, S_U03, S_U04, S_U05, S_U06, S_K02 – w trakcie wypowiedzi ustnych i dyskusji panelowych

Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: wypowiedzi ustne oraz kolokwium pisemne.
Kryteria oceny wypowiedzi i kolokwium: 0 – 50 % - niedostateczny, 51 - 60% - dostateczny, 61 - 70% dostateczny plus, 71 – 80% - dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w zajęciach

45

Konsultacje z prowadzącym

10

Przygotowanie projektu pod kierunkiem prowadzącego

25

Przygotowanie do zajęć i kolokwium

20

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Technika biurowa

Office technique

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Szósty

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Arkadiusz Zawadzki, dr Beata Kozaczyńska

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z
zakresu techniki biurowej, przekazanie wiedzy na
temat funkcjonowania i wyposażenia nowoczesnej
kancelarii i sekretariatu

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
specjalnościowego

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu archiwistyki i biurowości S_W01

W02

Posiada zaawansowaną wiedzę o organizacji tradycyjnego obiegu
dokumentacji i kancelarii cyfrowej

S_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U01

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz
techniczno-materialnych odnoszących się do współczesnej biurowości i
działalności archiwalnej

S_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy
określaniu priorytetów działania współczesnego biura i administracji
archiwalnej

S_K01

K02

Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role

S_K02

K03

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

S_K03

Forma i typy zajęć:

30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza nabyta na dotychczasowych poziomach kształcenia

Treści modułu kształcenia:
7. Typowa korespondencja biurowa.
8. Organizacja i funkcjonowanie sekretariatu, środki pracy biurowej.
9. System kancelaryjny – pojęcie, rodzaje. System kancelaryjny dziennikowy, rejestrowanie pism w
dzienniku podawczym.
10. System kancelaryjny bezdziennikowy, jednolity rzeczowy wykaz akt.
11. Instrukcja kancelaryjna.
12. Archiwizowanie dokumentów. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.
13. Urządzenia biurowe.
Literatura podstawowa:
5. A. Komosa, Technika biurowa, Ekonomik 1994.
6. Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2009.
Literatura dodatkowa:
2. Technika biurowa, red. E. Mitura, Warszawa 2007.
3. A. Barczewska, M. Bosak, K. Kłosowska-Lasek, Biurotechnika w administracji publicznej, Rzeszów
2012
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia przedmiotowe z wykorzystaniem pomocy multimedialnych. Studium przypadku – rozpatrywanie
nietypowych zadań biurowych. Praca w zespołach, analiza SWOT
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W01, S_W05, S_K01, S_K03 – w trakcie końcowego zaliczenia ustnego
S_W01, S_W05, S_K01, S_U02S_K02, S_K03 - w trakcie oceny bieżącej pracy studenta na zajęciach
S_W01, S_W05, S_U02, S_K01, S_K02
Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: ocena bieżącej pracy studenta na zajęciach (30% oceny
końcowej); ocena projektu (30% oceny końcowej), ustne zaliczenie końcowe (40% oceny końcowej)
Kryteria oceny końcowej: 0 – 50% - niedostateczny, 51 - 60% - dostateczny, 61 - 70% - dostateczny plus,
71 – 80% - dobry; 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry (wartości procentowe uzyskuje się
poprzez sumę ocen cząstkowych wyrażonych w skali procentowej) .
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w ćwiczeniach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

-

Przygotowanie projektu pod kierunkiem
prowadzącego

15

Przygotowanie do zaliczenia końcowego

5

Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS za przedmiot

2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Kancelaria współczesna

Contemporary chancery

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Humanistyczny

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

szósty

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Arkadiusz Zawadzki

Założenia i cele przedmiotu:

zapoznanie z organizacją, zadaniami i sposobem
funkcjonowania współczesnej kancelarii

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
Wiedza

Symbol efektu
specjalnościowego

W_01

Posiada podstawową wiedzę o instytucjach, organizacji oraz różnego
rodzaju interakcjach zachodzących w sferze zarządzania dokumentacją

S_W01

W_02

Zna regulacje i rodzaje podstawowych więzi prawnych w zakresie
organizacji działalności zarządzania dokumentacją

S_W02

W_03

Posiada podstawową wiedzę o organizacji tradycyjnego obiegu
dokumentacji

S_W05

Umiejętności

U_01

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz
techniczno-materialnych odnoszących się do działalności zarządzania
dokumentacją

S_U01

U_02

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze
postępowania z dokumentacją

S_U02

Kompetencje społeczne

K_01

Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy
określaniu priorytetów działania administracji archiwalnej

S_K01

K_02

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie
rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją

S_K03

Forma i typy zajęć:

Wykład – 15 godzin, ćwiczenia – 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu archiwistyki
Treści modułu kształcenia:
1.Pojęcie władzy i biurokracji: teorie władzy, administracja i biurokracja, typy biurokracji, dysfunkcje
biurokracji
2.Terminologia kancelaryjna: kancelaria, dokument i dokumentacja, kwalifikacja i klasyfikacja
dokumentacji, registratura i repozytorium, materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna jednostka
organizacyjna i komórki organizacyjne, archiwum zakładowe i składnica akt
3.Organizacja pracy kancelaryjnej
4.Czynności kancelaryjne sekretariatu
5.System kancelaryjny: czynności kancelaryjne, kancelaria akt spraw, system kancelaryjny dziennikowy,
system kancelaryjny bezdziennikowy, instrukcja kancelaryjna
Literatura podstawowa:
Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2009
Robótka H., Współczesna biurowość. zagadnienia ogólne, Toruń 2010
Literatura dodatkowa:
Mitura E., Kowalik B., Organizacja pracy biurowej, Warszawa 2011
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
wykład: wykład konwersatoryjny z elementami pokazu z zastosowaniem technik multimedialnych.
ćwiczenia: ćwiczenia przedmiotowe z zastosowaniem materiałów i dokumentacji kancelaryjnej, metoda
projektu, analiza SWOT
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
S_W01, S_W02 i S_W05 – weryfikacja w ramach egzaminu ustnego
S_U01 i S_U02, S_K03– weryfikacja podczas realizacji projektu i analizy SWOT
S_K01 – weryfikacja w ramach egzaminu ustnego
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń,
które odbywa się poprzez wykonanie projektu i analizę SWOT – 30% składowej oceny (skala ocen 10% dst; 20% - db; 30% - bdb), pisemne kolokwium zaliczeniowe – 60% składowej oceny (skala ocen 30% dst, 40% - dst+, 45 % - db 53% - db+; 55% - bdb); aktywność na ćwiczeniach – 10% składowej oceny.
Na egzaminie ustnym obowiązuje skala ocen:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS:
Udział w zajęciach

45

Konsultacje z wykładowcą

5

Przygotowanie referatu/projektu

15

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do egzaminu

15

sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Praktyka zawodowa (specjalność: archiwistyka i biurowość
współczesna)

Professional practice (in office and archives)

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

szósty

Liczba punktów ECTS:

6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Dariusz Magier

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Dariusz Magier

Założenia i cele przedmiotu:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne studentów
do pełnienia obowiązków zawodowych w biurach i
archiwach

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę o uwarunkowaniach pracy historyka,
archiwisty, muzealnika, nauczyciela, itp.

K_W09

W02

Zna i rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy
kancelisty i archiwisty

K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Potrafi zastosować podstawowe i zaawansowane elementy warsztatu badań
K_U04
w zakresie nauk historycznych w pracy zawodowej

U02

Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej
terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych

K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy archiwistycznej i
konfrontowania jej w praktyce zawodowej

K02

Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania treści archiwalnych w
K_K03
środowisku społecznym.

K03

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi
normami etycznymi i wymaga tego od innych.

Forma i typy zajęć:

Praktyka zawodowa 160 godz.

K_K01

K_K05

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza nabyta na poprzednich etapach kształcenia.
Treści modułu kształcenia:
1. Wizyty w instytucji przyjmującej na praktykę.
2. Obserwowanie pracy wykonywanej w instytucji przyjmującej.
3. Asystowanie pracownikom oraz opiekunowi praktyki z ramienia instytucji przyjmującej, w której
realizowana jest praktyka.
4. Samodzielne wykonywanie prac realizowanych w instytucji przyjmującej na praktykę.
5. Planowanie i omawianie zadań wykonywanych w instytucji przyjmującej.
Literatura podstawowa:
1. Statuty i regulaminy organizacyjne instytucji przyjmującej.
Literatura dodatkowa:
1. Zarządzenia wewnętrzne instytucji przyjmującej.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Praktyka zawodowa
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:


K_W13, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03, K_K05 – podczas wykonywania zadań w instytucji
przyjmującej



K_W09 – podczas rozmowy zaliczeniowej z uczelnianym opiekunem praktyk

Forma i warunki zaliczenia:
Analiza dokumentacji praktyk oraz rozmowa zaliczeniowa
Bilans punktów ECTS*:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Godziny praktyk

160

Sumaryczne obciążenie studenta

160

Punkty ECTS za przedmiot

6

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Psychologia ogólna

General psychology

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

pierwszy

2

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Joanna Zienkiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Joanna Zienkiewicz

Założenia i cele przedmiotu:

Wyposażenia w wiedzę i umiejętności z zakresu
psychologii ogólnej i podstaw psychologii niezbędne
do wykorzystania w zawodzie nauczyciela

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno WIEDZA - zna i rozumie:
ściowego

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

S_W02

klasyczne teorie rozwoju człowieka

B1.W1;B1.W2;B1.
W4;B1.W5;B2.W3;
C.W1;C.W2

S_W12

podstawowe procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego
oraz ich prawidłowości i zakłócenia;

B1.W3; B2.W4;
C.W7; D1/E1.W4;
D1/E1.W13

UMIEJĘTNOŚCI, potrafi:

S_U01

obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z
wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować
rozwiązania problemów w szkole podstawowej;

B1.U1;
B1.U2;B1.U4;
D1/E1.U7

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, jest gotów do:

S_K02

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi
podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub
opiekunami ucznia szkoły podstawowej

Forma i typy zajęć:

Wykłady

Wymagania wstępne i dodatkowe:

B2.K1; D1/E1.K3

Znajomość ogólnych zagadnień w zakresie nauk społecznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Treści modułu kształcenia:
Wykłady:
1. Podstawowe pojęcia psychologii, przedmiot i zadania
2. Koncepcje psychologiczne człowieka
3. Wrażeniowo-spostrzeżeniowe poznawanie świata
4. Myślenie i rozumowanie
5. Pamięć
6. Uczenie się
7. Uwaga
8-9. Emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania
10. Procesy mowy
11. Inteligencja
12. Zdolności i uzdolnienia
13. Osobowość i temperament
14. Style poznawcze
15. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
Literatura podstawowa:
Ciccarelli, S. K., White J. N. (2015). Psychologia. Poznań. Rebis (wybrane rozdziały)
Schaffer D. R., Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia (wybrane
rozdziały)
Literatura dodatkowa:
Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Wydawnictwo naukowe PWN
Cieszyńska J., Korendo M. (2018). Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia.
Wydawnictwo Edukacyjne
Garstka T. (2016). Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i
wychowaniu. Warszawa. Wolters Kluwer
Ilg F. L., Ames L.B., Baker S.M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. GWP
Kendall P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP
Terelak J.F. (2017). Stres życia: perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład, prezentacje multimedialne, analiza przypadku
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty z wiedzy będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające
podczas egzaminu.
Efekt z umiejętności i kompetencji będą sprawdzane podczas dyskusji.
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się egzaminem.
Za każdą odpowiedź student uzyskuje 1 punkt, które w sumarycznym zestawieniu stanowią wskaźnik
procentowy maksymalnej liczby punktów:
Kryteria oceniania:
0 – 50 % - niedostateczny,

51 - 60% - dostateczny,
61 - 70% - dostateczny plus,
71 – 80% - dobry,
81 – 90% - dobry plus,
91 – 100% bardzo dobry
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Udział w wykładach– 30 godzin
Przygotowanie do dyskusji -5 godzin
Studiowanie literatury – 5 godzin
Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin
Ogółem 50 godzin
Razem – 2 pkt. ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Psychologia rozwojowa

Developmental psychology

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):
Rok studiów:
Semestr:

Pierwszego stopnia

I
2

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu:

Dr Joanna Zienkiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami
wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej małego dziecka, ze
zwróceniem uwagi na teorie rozwoju, prawidłowości oraz
zaburzenia w tym rozwoju.

Symbol Efekty uczenia się
efektu
specjaln
ościowe WIEDZA
go

Kod efektu szczegółowego
w oparciu o standardy
kształcenia nauczycieli

S_W02

klasyczne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i
nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne;

B1.W1; B1.W2; B1.W4;
B1.W5; B2.W3; C.W1; C.W2

S_W03

rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i
zachowań uczniów w szkole podstawowej;

B2.W2; B2.W4; D1/E1/W14

UMIEJĘTNOŚCI

S_U03

rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów szkoły
podstawowej oraz projektować i prowadzić działania wspierające ich B1.U5; B1.U6; B2.U6;
integralny rozwój, aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i B2.U7; C.U1; C.U5
wychowania oraz w życiu społecznym;

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Posiadanie kompetencji w zakresie psychologii ogólnej
Treści modułu kształcenia:
1. Przedmiot, zadania i działy współczesnej psychologii rozwojowej.

2. Podstawowe pojęcia psychologii rozwoju: filogeneza, ontogeneza, antropogeneza, rozwój, cechy rozwoju,
postęp, regres, adaptacja, adaptabilność, adiustacja.
3. Teorie rozwoju dziecka: modele poznawczo-rozwojowe, teorie uczenia się, etologia, rozwój a środowisko –
podejście ekologiczne.
4. Koncepcje rozwoju: Lwa Wygotskiego, Jeana Piageta, Lawrence’a Kohlberga, Sigmunda Freuda, Daniela
Levinsona, Erika Eriksona, Roberta Havighursta.
5. Prawidłowości rozwoju dziecka od okresu prenatalnego po wczesny okres szkolny.
6. Szanse i zagrożenia rozwoju małego dziecka: czynniki ryzyka zaburzeń, jakość relacji przywiązania, stresory
psychospołeczne i środowiskowe, problemy zdrowotne i rozwojowe.
Zaburzenia w rozwoju – rodzaje, etiologia, objawy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
Literatura podstawowa:
Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka
Birch A., Malim T. (2012), Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa:
Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN
Boyd D., Bee H. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka
Brzezińska A.I., Ziółkowska B., Appelt K. (2016), Psychologia rozwoju człowieka, Gdańsk: Wyd. GWP
Harwas-Napierała B., Trempała J. (2017), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Charakterystyka okresów
życia człowieka, Warszawa: Wyd. PWN
Harwas-Napierała B., Trempała J. (2017), Psychologia rozwoju człowieka, t. 3, Rozwój funkcji psychicznych,
Warszawa: Wyd. PWN
Matczak A. (2003), Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa: Wyd. Żak
Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2017), Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Zagadnienia ogólne,
Warszawa: Wyd. PWN
Trempała J. (2012), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa: Wyd. PWN
Literatura dodatkowa:
Brazelton T.B., Sparrow J.D. (2013), Rozwój dziecka od 3 do 6 lat, Sopot: Wyd. GWP
Brzezińska A. (2007), Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wyd. Scholar7
Brzezińska A. (red) (2005), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk:
GWP
Schaffer H.R. (2008), Psychologia dziecka, Warszawa: Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN
Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (2004), Psychologia dziecka, Warszawa: Wyd. WSiP
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody: podająca – ćwiczenia z zastosowaniem prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów
wizualnych (filmów,
Formy: zbiorowa
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty weryfikowane będą podczas zaliczenia ustnego polegającego na odpowiedzi na 3 pytania z listy
zagadnień.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne /niestacjonarne
Ćwiczenia – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.
Razem – 25 godz.
Liczba punktów ECTS – 1

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Psychologia kliniczna
Clinical psychology

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Joanna Zienkiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Joanna Zienkiewicz

Założenia i cele przedmiotu:

Celem wykładów jest dostarczenie podstawowej wiedzy
uwzględniającej najważniejsze współczesne osiągnięcia
światowej i polskiej psychologii klinicznej, wybrane
obszary jej praktycznych zastosowań, teoretyczne
modele i koncepcje, relacje z psychopatologią oraz
aktualne problemy i dylematy tej dziedziny psychologii.

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalnoś WIEDZA
ciowego

Kod efektu
szczegółowego
w oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli
B1.W1; B1.W2;
B1.W4; B1.W5;
B2.W3; C.W1;
C.W2

S_W02

klasyczne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub
kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne;

S_W06

B2.W3; B2.W4;
zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej i wynikające B2.W5 ;B2.W6;
z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia C.W5;
i wychowania;
D1/E1/W4;
D1/E1.W13
UMIEJĘTNOŚCI

S_U12

pracować z uczniami szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z uczniami z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z
doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych
pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego;

B2.U5;
D1/E1.U7

Forma i typy zajęć:

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie psychologii ogólnej
Treści modułu kształcenia:
1. Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia psychologii klinicznej.
2. Pojęcie normy i patologii i zdrowia. Pojęcie zaburzenia.
3. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń.
4. Upośledzenie umysłowe.
5. Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych.
6. Całościowe zaburzenia rozwoju.
7. Zaburzenia na tle lękowym. ADHD.
8. Depresja u dzieci i młodzieży.
9. Mutyzm wybiórczy.
10. Tiki.
11. Zaburzenia zachowania. Zaburzenia odżywiania. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia nastroju i
samobójstwa.
12. Uzależnienia.
13. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych.
14. Metody terapeutyczne. Interwencja kryzysowa.
15. Etyczny kontekst pracy z dziećmi z zaburzeniami.
Literatura podstawowa:
Sęk H. (2016), Psychologia kliniczna, t 1-2, Warszawa: PWN
Allen J., Fonagy P., Bateman A. (2014), Mentalizowanie w praktyce klinicznej, Kraków: Wyd. UJ
Siegel D.J. (2009), Rozwój umysłu, Kraków: Wyd. UJ
Sęk H. (2001), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa: Wyd. Scholar
Cierpiałkowska L., Sęk H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa: PWN 2016
Bogdanowicz M. (1991), Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: WSiP
Rola J., Zalewska M. (2002), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, Warszawa: Wyd. APS
im. M. Grzegorzewskiej
Literatura dodatkowa:
Namysłowska I. (red.) (2004), Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody: problemowa - z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
Formy: zbiorowa
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty weryfikowane będą podczas zaliczenia na ocenę w formie testu pisemnego.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ustne. Ocena wystawiona na podstawie wyników z pisemnego testu.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Ćwiczenia - 15 godz.
Studiowanie literatury – 5 godz.
Przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.
Razem – 25 godz.
Liczba punktów ECTS – 1

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole
podstawowej

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Psychological aspects of working with a student in primary school
Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Andrzej Sędek

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Andrzej Sędek

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest przybliżenie problematyki
psychologicznych aspektów uczenia się.

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno WIEDZA
ściowego

Kod efektu
szczegółowego
w oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli
B1.W1; B1.W2;
B1.W4; B1.W5;
B2.W3; C.W1;
C.W2

S_W02

klasyczne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub
kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne;

S_W06

B2.W3; B2.W4;
zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej i wynikające B2.W5; B2.W6;
z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i C.W5;
wychowania;
D1/E1/W4;
D1/E1.W13

S_W07

sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej w szkole podstawowej;

S_W12

B1.W3; B2.W4;
podstawowe procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz C.W7;
ich prawidłowości i zakłócenia;
D1/E1.W4;
D1/E1.W13

C.W5;
D1/E1.W10;
D1/E1.W12

UMIEJĘTNOŚCI
S_U04

projektować i realizować programy nauczania w szkole podstawowej z

B2.U6; C.U2;

uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

S_U12

C.U5; C.U6;
D1/E1.U1;
D1/E1.U7

pracować z uczniami szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z uczniami z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z B2.U5;
doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych
D1/E1.U7
pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S_K07

pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami,
B2.K4; B3.K1;
pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów szkoły
D1/E1.K5
podstawowej i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i
rozwojowej
Treści modułu kształcenia:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Wykłady
Pamięć i uwaga w procesach uczenia się: rodzaje pamięci, reprezentacja wiedzy w pamięci
długotrwałej (schematy, sądy, obrazy), metody zwiększenia efektywności zapamiętywania,
zapominanie, rola hamowanie pro i retroaktywnego w uczeniu się;
Pozyskiwanie nowych informacji: znaczenie porządkowania treści, ukierunkowanie uwagi, strategie
opracowywania informacji;
Wspieranie rozwiązywania problemów w trakcie nauczania: rodzaje problemów, algorytmiczne i
heurystyczne rozwiązania problemów, rola pytań wspomagających i przykładu;
Przenoszenie efektów uczenia się na sytuacje pozaszkolne;
Motywacja uczniów do nauki: motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, poziom motywacji a efektywność
wykonywania zadań, sposoby wzbudzania motywacji do nauki, rola ciekawości w uczeniu się, lęk a
osiągnięcia szkolne, atrybucja sukcesów i niepowodzeń, zjawisko samospełniającego się proroctwa i
efekt wyuczonej bezradności, bezradność intelektualna w szkole;
Psychologiczne aspekty uczenia się i pracy w grupie;
Ćwiczenia

1. Proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia
w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych,
2. Metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania trudności w uczeniu się, ich
przyczyny i strategie ich przezwyciężania,
3. Metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
4. Bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z
uczniem oraz między uczniami;
5. Zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój,
6. Indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe.
Literatura podstawowa:
Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP (rozdział: 3, 4, 5, 6, 7).
Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozdział: 4).
Literatura dodatkowa:
Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Gdańsk: GWP.
Buzan, T., Buzan, B. (2002). Mapy Twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.
Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo
HELION.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody: problemowa - z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
Formy: zbiorowa
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty weryfikowane będą podczas zaliczenia na ocenę w formie testu pisemnego.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ustne. Ocena wystawiona na podstawie wyników z pisemnego testu.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne / niestacjonarne
Wykłady – 15 godz.
Ćwiczenia - 15 godz.
Studiowanie literatury – 10 godz.
Przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.
Razem –50 godz.
Liczba punktów ECTS – 2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Pedagogika ogólna

General Pedagogy

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Studia pierwszego
stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Pierwszy

2

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Alicja Antas-Jaszczuk
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Alicja Antas-Jaszczuk
dr Agnieszka Roguska

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią
dyscypliny pedagogicznej „pedagogika ogólna”,
umiejscowieniem tej subdyscypliny pedagogicznej wśród
innych dziedzin wiedzy o edukacji/wychowaniu, wskazaniu
na jej genezę, przedmiot badań, system kategorialny,
charakter w kontekście współczesnych sporów nad
podstawowym tj. teoretycznym („opisowym”) i stosowanym
(„praktycznym”) jej statusem. Studentom będzie przekazana
wiedza odnosząca się do genezy badań i refleksji o
wychowaniu i edukacji, jako podstawowych procesach
wspierania rozwoju osoby wychowanka; strukturze tej
dziedziny wiedzy, stanowiącej podstawę teoretycznometodologiczną dla innych szczegółowych dziedzin
pedagogicznych; wybranych koncepcjach pedagogicznych i
systemach wychowania.

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno WIEDZA
ściowego

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

S_W01

podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę
głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących;

B2.W1, B2.W3

S_W02

klasyczne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania
lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne;

B1.W1; B1.W2;
B1.W4; B1.W5;
B2.W3; C.W1;

C.W2

S_W08

strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne,
B2.W1; B3.W1;
organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i
B3.W2
opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole podstawowej;
UMIEJĘTNOŚCI

S_U18

samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z
wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych i technologii.

B3.U1; B3.U2;
B3.U3; B3.U4;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S_K02

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi
podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub
opiekunami ucznia szkoły podstawowej oraz włączania ich w działania
sprzyjające efektywności edukacyjnej;

Forma i typy zajęć:

B2.K1; D1/E1.K3

Wykład 30 godz. Studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna (potoczna) wiedza o wychowaniu oraz znajomość zagadnień omawianych równolegle w toku
wykładów i ćwiczeń z: psychologii.
Treści modułu kształcenia:
TREŚCI WYKŁADÓW
1. System oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty, podstawowe zagadnienia prawa
oświatowego, krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz
osób z niepełnosprawnościami,
2. Znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej, modele
współczesnej szkoły,
3. Pojęcie ukrytego programu szkoły, alternatywne formy edukacji, zagadnienie prawa
wewnątrzszkolnego, podstawę programową w kontekście programu nauczania oraz działania
wychowawczo-profilaktyczne, tematykę oceny jakości działalności szkoły lub placówki systemu
oświaty;
4. Rola nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela, nauczycielską
pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli, zasady odpowiedzialności prawnej
opiekuna, nauczyciela, wychowawcy i za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów, tematykę
oceny jakości pracy nauczyciela, zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, rolę
początkującego nauczyciela w szkolnej rzeczywistości, uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela
oraz choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;
5. Wychowanie w kontekście rozwoju: ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy
wychowania; istotę i funkcje wychowania oraz proces wychowania, jego strukturę, właściwości i
dynamikę; pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole – regulacje prawne, formy i zasady
udzielania wsparcia w placówkach systemu oświaty, a także znaczenie współpracy rodziny ucznia i
szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym;
Literatura podstawowa:.
1. Becker-Pestka D., Kowalik E., Aktualne problemy pedagogiczne, Konteksty i wyzwania, CeDeWu,
Warszawa 2016.
2. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Bydgoszcz
2011.

3. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, KUL, Lublin 2001.
4. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012
Literatura dodatkowa:
1. Dembiński M., Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej, Poznań 2013.
2. Pituła B., Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej,
Bydgoszcz 2010
3. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walczak M (red.), Wychowanie, t. 1- 5, Gdańsk 2007-2010.
4. Kron F. W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012.
5. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 2001 i kolejne wyd..
6. Śliwerski B,.(red.), Pedagogika, t.2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań
naukowych, GWP, Gdańsk 2006.
7. Śliwerski B., (red.), Pedagogika, t.3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, GWP, Gdańsk 2006.
8. Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.
9. Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
2011.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, tezy poparte przykładami
praktycznymi (studium doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na podstawie literatury
przedmiotu); wykład problemowy, dyskusja.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Egzamin w formie ustnej lub pisemnej.
Forma i warunki zaliczenia:
Forma ustna lub pisemna
Egzamin ustny (trzy pytania) - wypowiedź oceniana będzie pod kątem merytoryczności wypowiedzi i
doboru argumentacji przy wyborze podejścia do zagadnienia.


jedno pytanie poprawnie – ocena dst;



dwa pytania poprawnie – ocena db;



trzy pytania poprawnie- ocena bdb;



ocena dst – podano informacje zgodne z wiedzą akademicką, ale własnym językiem bez
powoływania się na autorów poglądów;



dst plus – dobra: podanie definicji akademickiej lub poszerzenie informacji o podanie
autora/autorów definicji;



dobry plus i bardzo dobry – podano definicje zgodne z wiedzą akademicką, podano autorów
definicji, dokonano próby własnej interpretacji podanych definicji/faktów.
Egzamin pisemny w formie testu sprawdzającego (max. do uzyskania 36 pkt.)
bardzo dobry (34-36 pkt.); dobry + (30-33 pkt.);dobry (26-29 pkt.); dst.+ (22-25 pkt.); dst. (19-21 pkt.);ndst.
(poniżej 19 pkt.)
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Godziny kontaktowe:
Udział w wykładach – 30 godz.
Samodzielna praca studenta:
Samodzielne studia literatury przedmiotu – 10 godz.

Studia niestacjonarne
Godziny kontaktowe:
Udział w wykładach – 30 godz.
Samodzielna praca studenta:
Samodzielne studia literatury przedmiotu – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.
OGÓŁEM 50 godz.: 2 ECTS

Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.
OGÓŁEM 50 godz.: 2 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Pedagogika społeczna

Social pedagogy

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

I

2

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Lucjan Rzeszutek

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Lucjan Rzeszutek

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią
dyscypliny pedagogicznej „pedagogika społeczna”,
umiejscowieniem tej subdyscypliny pedagogicznej
wśród innych dziedzin wiedzy o edukacji/wychowaniu,
oraz zapoznanie z różnymi rodzajami środowisk
wychowawczych

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno WIEDZA
ściowego

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

S_W01

podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę
głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących;

B2.W1, B2.W3

S_W12

podstawowe procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego
oraz ich prawidłowości i zakłócenia;

B1.W3; B2.W4;
C.W7; D1/E1.W4;
D1/E1.W13

UMIEJĘTNOŚCI
S_U14

skutecznie realizować działania wspomagające uczniów szkoły podstawowej
B1.U7; B1.U8;
w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
B3.U5
zawodowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S_K05

rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy
na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i tego środowiska;

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia 15 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

D1/E1.K2

Wiedza na poziomie szkoły średniej o środowiskowych uwarunkowaniach życia człowieka
Treści modułu kształcenia:


Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot i zadanie pedagogiki społecznej.
pedagogice społecznej. Metody stosowane w pedagogice społecznej



Środowisko wychowawcze i jego podstawowe komponenty. Typologie środowisk. Relacje
jednostka-środowisko. Strategie badawcze pedagogiki społecznej.



Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako wychowawcy
klasy, metodykę pracy wychowawczej, program pracy wychowawczej, style kierowania klasą, ład i
dyscyplinę, poszanowanie godności dziecka, ucznia lub wychowanka, różnicowanie, indywidualizację
i personalizację pracy z uczniami,



Funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy społecznej, procesy społeczne w klasie, rozwiązywanie
konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej, animowanie życia społeczno-kulturalnego klasy,
wspieranie samorządności i autonomii uczniów, rozwijanie u dzieci, uczniów lub wychowanków
kompetencji komunikacyjnych i umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych
relacji; pojęcia integracji i inkluzji;



Sytuacja dziecka z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej, problemy
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich funkcjonowanie, problemy dzieci zaniedbanych i
pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym; problematykę
dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; zagrożenia dzieci i młodzieży: zjawiska agresji i
przemocy, w tym agresji elektronicznej, oraz uzależnień, w tym od środków psychoaktywnych i
komputera, a także zagadnienia związane z grupami nieformalnymi, podkulturami młodzieżowymi i
sektami;



Mass media i cyberprzestrzeń jako nowy typ środowiska wychowawczego

Diagnoza w

Literatura podstawowa:
• T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 2003
• E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, t. 2, Warszawa 2018
Literatura dodatkowa:
• D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999
• M. Dyrda, Wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego, Siedlce 2013
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
wykład informacyjny, wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów
samodzielne wykonanie przez studenta pracy na wybrany temat
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
W 01, W12 – podczas pisemnego sprawdzianu wiedzy na zakończenie zajęć
U 14 – podczas pracy samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej rozwiazywania wybranych
problemów w środowiskach wychowawczych
K 05 – podczas pracy samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej rozwiazywania wybranych
problemów w środowiskach wychowawczych
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną
Na ocenę końcową składa się:
sprawdzian pisemny z wiedzy (50 % oceny końcowej)
51% wiedzy – ocena dostateczna

61% wiedzy – ocena dostateczna plus
71% wiedzy – ocena dobra
81% wiedzy – ocena dobra plus
91% wiedzy – ocena bardzo dobra
Samodzielnie przygotowana praca studenta na temat rozwiązywania wybranych problemów
w określonych środowiskach wychowawczych ( 50% oceny końcowej)
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Godziny kontaktowe:
Udział w ćwiczeniach – 15 godz.
Razem 15 godz.
Samodzielna praca studenta:
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 5 godz.
Wykonanie pracy zaliczeniowej - 5 godz.
Razem 10 godz.
Ogółem 25 godz.; 1 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Edukacja włączająca

Inclusive education

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Studia pierwszego
stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Ewa Jówko

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Ewa Jówko

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią
edukacji włączającej oraz z problematyką specjalnych
potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalności WIEDZA
owego

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

S_W04

normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności
pedagogicznej (nauczanie w szkołach podstawowych i oddziałach
integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz
kształceniu ustawicznym);

S_W05

podstawowe zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji B2.W4; B2.W5;
zasady inkluzji ;
B2.W6;

S_W10

prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością;

B2.W7;D1/E1.W1

B2.W4;B2.W3

UMIEJĘTNOŚCI

S_U04

projektować i realizować programy nauczania w szkole podstawowej z
uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

B2.U6; C.U2;
C.U5; C.U6;
D1/E1.U1;
D1/E1.U7

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
S_K05

rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania
współpracy na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i tego
środowiska;

D1/E1.K2

podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia
B1.K2
w edukacji włączającej w szkole podstawowej;

S_K04

Forma i typy zajęć:

Wykład 15 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Ogólna (potoczna) wiedza o wychowaniu oraz znajomość zagadnień omawianych we wcześniej
zrealizowanych semestrach z psychologii, pedagogiki.
Treści modułu kształcenia:
TREŚCI WYKŁADÓW
6. Pojęcie edukacji włączającej jako wielowymiarowego procesu wg UNESCO, pedagogów
specjalnych, komponenty edukacji włączającej, cechy, zasady, kompetencje nauczyciela wynikające
z modelu wspierania ucznia. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
7. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej,
metody i narzędzia stosowane w diagnozie),
8. Dostosowywanie procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie
wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów);
9. Ocena skuteczności procesu włączania i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi;
Literatura podstawowa:.
Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa 2013
6. Głodkowska J. (2010). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
ogólnodostępnej. Warszawa: APS.
7. Szumski G.(2006), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN
5.

Literatura dodatkowa:
1. Maciarz A. (1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków : Impuls
2. Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: APS.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, tezy poparte przykładami
praktycznymi (studium doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na podstawie literatury
przedmiotu); wykład problemowy, dyskusja.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Zaliczenie z oceną w formie ustnej lub pisemnej.
Forma i warunki zaliczenia:
Forma ustna lub pisemna
Zaliczenie ustne (trzy pytania) - wypowiedź oceniana będzie pod kątem merytoryczności wypowiedzi i
doboru argumentacji przy wyborze podejścia do zagadnienia.


jedno pytanie poprawnie – ocena dst;



dwa pytania poprawnie – ocena db;



trzy pytania poprawnie- ocena bdb;



ocena dst – podano informacje zgodne z wiedzą akademicką, ale własnym językiem bez
powoływania się na autorów poglądów;



dst plus – dobra: podanie definicji akademickiej lub poszerzenie informacji o podanie
autora/autorów definicji;



dobry plus i bardzo dobry – podano definicje zgodne z wiedzą akademicką, podano autorów

definicji, dokonano próby własnej interpretacji podanych definicji/faktów.
Zaliczenie pisemne w formie testu sprawdzającego (max. do uzyskania 36 pkt.)
bardzo dobry (34-36 pkt.); dobry + (30-33 pkt.);dobry (26-29 pkt.); dst.+ (22-25 pkt.); dst. (19-21 pkt.);ndst.
(poniżej 19 pkt.)
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Godziny kontaktowe:
Udział w wykładach – 15 godz.
Samodzielna praca studenta:
Samodzielne studia literatury przedmiotu – 5 godz.
Przygotowanie do zaliczenia– 5 godz.
OGÓŁEM 25 godz.: 1 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Diagnoza pedagogiczna

Diagnosis educational

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszy stopień

Rok studiów:
Semestr:

Drugi

3

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Sabina Wieruszewska-Duraj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Sabina Wieruszewska-Duraj

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki
pedagogicznej i poradnictwa pedagogicznego;
odpowiednimi metodami, technikami i narzędziami
stosowanymi w diagnozie jednostek i ich środowisk
wychowawczych.
Nabycie wiedzy i kompetencji potrzebnych do realizacji
zadań pomocowych, diagnozowania problemów dzieci,
młodzieży i dorosłych, stymulowania ich rozwoju, tworzenia
odpowiednich warunków do pokonywania problemów
pojawiających się na poszczególnych etapach rozwoju lub
będących konsekwencjami sytuacji kryzysowych.
Przygotowanie studentów do praktycznego
wykorzystywania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy;
rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowego
kontaktu diagnostycznego oraz radzenia sobie z oporem i
trudnościami w kontakcie z dzieckiem i dorosłymi w
sytuacjach problemowych

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno WIEDZA
ściowego

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

S_W06

zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej i
wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji
procesu kształcenia i wychowania;

S_W07

sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce C.W5;D1/E1.W10;
pedagogicznej w szkole podstawowej;
D1/E1.W12

B2.W3;B2.W4;B2.W
5;B2.W6;C.W5;D1/E
1/W4;D1/E1.W13

S_U05

projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w
B2.U1; B2.U2;
zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych
B2.U4;
do uczniów szkoły podstawowej, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli;
UMIEJĘTNOŚCI

S_U01

obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z
B1.U1; B1.U2;
wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować
B1.U4; D1/E1.U7
rozwiązania problemów w szkole podstawowej;

S_U01

obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z
B1.U1; B1.U2
wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować
;B1.U4; D1/E1.U7
rozwiązania problemów w szkole podstawowej;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S_K03

porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i
o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów
B2.K2
oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej szkoły
podstawowej i poza nią;

Forma i typy zajęć:

wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich
zachodzących; ogólna wiedza w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy w
obszarze wychowania i opieki
Treści modułu kształcenia:
Treści programowe wykładów:
1. Podstawy diagnozy pedagogicznej: cele, zadania, typy diagnozy, kontakt diagnostyczny.
2. Metody, techniki, narzędzia diagnostyczne. Konstruowanie procesu diagnostycznego.
3. Diagnoza środowiska rodzinnego: główne problemy występujące na gruncie środowiska rodzinnego,
strategie i narzędzia diagnozy rodziny.
4. Diagnoza środowiska szkolnego: diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole i rolach szkolnych,
5. Teoretyczne podstawy diagnozy zaburzeń rozwojowych.
Treści programowe ćwiczeń:
1. Zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się,
2. Zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, specyficzne trudności w uczeniu
się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz trudności w uczeniu się wynikające z
dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju zdolności, w tym językowych i
arytmetycznych, i sposoby ich przezwyciężania;
3. Zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej i techniki diagnostyczne w pedagogice;
4. Doradztwo zawodowe: wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno- -zawodowej,
metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przygotowania uczniów do uczenia się
przez całe życie.
Literatura podstawowa:
1. Deptuła M, Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004.
2. Jarosz E, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Warszawa 2006.
3. Kawula S., Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska, (w:) Pedagogika społeczna.
Dokonania- aktualności-perspektywy, Toruń 2002.

4. Lepalczyk I, (red) Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987.
5. Nalaskowski S, Metody badań i diagnozowania w edukacji, Toruń 2000.
6. Ziemski S, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 2005.
Literatura dodatkowa:
1. Gaś Z.B., Profilaktyka w szkole, Warszawa 1999
2. Górniewicz E, Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn 2000
3. Kaja B, Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej
rozwój dziecka. Bydgoszcz 2001.
4. Krasowicz-Kupis G, Psychologia dysleksji. Warszawa 2008.
5. Łopatkowa M, Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983.
6. Mickiewicz J, Jedynka z ortografii- rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii starszym wieku
szkolnym. Toruń 1998.
7. Nikitorowicz J, Sawicki K, Bajkowski T,(red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w
opiece i wychowaniu, Olecko 2003.
8. Palka S, Diagnozowanie w działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli., (w:) Edukacja jutra.
XI Tatrzańskie seminarium naukowe. (red) F. Bereźnicki, K. Denek, Szczecin 2005.
9. Pilch T, Lepalczyk I, (red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa
1995
10. Pytka L, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i
metodyczne, Warszawa 2000.
11. Socha W, Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego. Lublin 1984
12. Stierlin M, Rucker-Embden I, Wetzel N, Wirsching M, Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk 1999.
13. Sujak-Lesz K, (red) Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Warszawa 2002.
14. Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie: poradnik metodyczny. Pomoce metodyczne. A.
Frydrychowicz, E. Kozniewska, M. Sobolewska, E. Zwierzyńska. CMPP-P. Warszawa 2004.
15. Tomczak J, Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Warszawa
2005.
16. Wigocka-Okoń B, Gotowość szkolna dzieci 6 letnich, Warszawa 2003.
17. Zwierzyńska E., Test Stosunków Szkolnych. CMPP-P MEN, Warszawa 2000.
18. Żywczok A., Żywczok W, Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologicznopedagogicznej w toku reformy systemu oświaty. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr1, 510/2001.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, analiza przypadku, dyskusja, projekt praktyczny: diagnoza
indywidualnego przypadku
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekt w zakresie umiejętności będzie oceniany na podstawie przygotowania diagnozy indywidualnego
przypadku (20pkt) i opracowania sesji poradnictwa pedagogicznego (15 pkt). Natomiast efekty odnoszące
się do wiedzy jak i nabytych kompetencji społecznych będą oceniane na podstawie aktywnej postawy na
zajęciach (10pkt) oraz kolokwium (15pkt).
Forma i warunki zaliczenia:

Sumę uzyskanych punktów przez studenta w ramach ćwiczeń przelicza się na oceny następująco:
0-30 ndst. 31-40; dst.41-45 dst+; 46-50 db; 51-55 db+; 56-60 bdb.
Zaliczenie z oceną: testowe z pytaniami wielokrotnego wyboru i zadaniami otwartymi
Suma punktów i sposób przeliczenia j/w.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Godziny kontaktowe:

Studia niestacjonarne
Godziny kontaktowe:

Udział w wykładach – 15 godz.
Udział w ćwiczeniach – 15 godz.
RAZEM 75 godz.
Samodzielna praca studenta:
Studiowanie literatury – 5 godz.
Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.
Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.
RAZEM 50 godz.
OGÓŁEM 50 godzin: 2 ECTS

Udział w wykładach – 15 godz.
Udział w ćwiczeniach – 15 godz.
RAZEM 75 godz.
Samodzielna praca studenta:
Studiowanie literatury – 5 godz.
Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.
Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.
RAZEM 50 godz.
OGÓŁEM 50 godzin: 2 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Praktyka zawodowa nauczycielska psychologicznopedagogiczna śródroczna

Middle-year psychological and pedagogical internship

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Sabina Wieruszewska-Duraj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Agnieszka Roguska

Założenia i cele przedmiotu:

Celem praktyki jest kształtowanie kompetencji
opiekuńczo-wychowawczych studentów.

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno WIEDZA
ściowego

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

S_W08

strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne,
B2.W1;B3.W1;B3.
organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i
W2
opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole podstawowej;

S_W09

podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania B2.W1;B3.W1;B3.
prowadzonych działań edukacyjnych w szkole podstawowej;
W2

S_W11

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej
B3.W3
nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy w
szkole podstawowej;
UMIEJĘTNOŚCI

S_U02

adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych
potrzeb uczniów szkoły podstawowej materiały i środki, w tym z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu
samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

B2.U1; B3.U5;
B3.U6; C.U3;
C.U4; C.U7;
D1/E1.U1;
D1/E1.U2;
D1/E1.U3;

S_U18

samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z
wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych i technologii.

B3.U1; B3.U2;
B3.U3; B3.U4;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S_K07

pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z
nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami
uczniów szkoły podstawowej i innymi członkami społeczności szkolnej i
lokalnej.

Forma i typy zajęć:

B2.K4; B3.K1;
D1/E1.K5

Laboratoria – 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii.
Treści modułu kształcenia:
1. Zapoznanie ze specyfiką placówki.
2. Poznanie: zadań opiekuńczo- wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy,
pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.
3. Obserwowanie funkcjonowania ucznia i nauczyciela w życiu placówki.
4. Towarzyszenie w prowadzonych przez nauczycieli zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz próby
prowadzenia zajęć wychowawczych.
5. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
6. Prowadzenie dokumentacji praktyki.
Literatura podstawowa:
1. Kaleta-Witusiak M., Kopik A., Walasek-Jarosz B., Techniki gromadzenia i analizy wiedzy o uczniu,
Kielce 2013.
2. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne, Kraków 2011.
3. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
4. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane problemy badawcze i rozwiązania praktyczne,
Kraków 2011.
Literatura dodatkowa:
1. Cybulska D., Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych, „Obronność - Zeszyty
Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2013, nr 2(6).
2. Perry R, Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Warszawa 2000.
3. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2014.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Obserwacja placówek i dzieci oraz działalność praktyczna.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty będą weryfikowane na podstawie:
1. charakterystyki działań opiekuńczo-wychowawczych w wybranej placówce;
2. obserwacji działań nauczyciela – wychowawcy w wybranej placówce;
3. obserwacji zachowań dziecka/ucznia w wybranej placówce;
4. opisu prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
5. sprawozdania z przebiegu praktyki wraz z interpretacją zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń
pedagogicznych.
Forma i warunki zaliczenia:

Za każdy element poddawany weryfikacji student otrzyma 1 pkt.
Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyk jest zdobycie przynajmniej 3 pkt.
Kryteria oceny:
3 pkt. – ocena dst
3,5 pkt. – ocena dst plus
4 pkt. – ocena db
4,5 pkt. – ocena db plus
5 pkt. – ocena bdb
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Godziny kontaktowe:
Udział w laboratoriach – 30 godz.
RAZEM 30 godz.
OGÓŁEM 30 godzin: 1 ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Podstawy dydaktyki

Basics of didactics

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Studia pierwszego
stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

3

Liczba punktów ECTS:

2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Sabina Wieruszewska-Duraj

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Sabina Wieruszewska-Duraj

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
będące podstawą dydaktyki przedmiotu.

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalnoś WIEDZA
ciowego

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o standardy
kształcenia
nauczycieli

S_W03

rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań
uczniów w szkole podstawowej;

B2.W2; B2.W4;
D1/E1/W14

S_W04

normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności
pedagogicznej ( nauczanie w szkołach podstawowych i oddziałach
integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz
kształceniu ustawicznym);

B2.W7; D1/E1.W1

S_W08

strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne,
organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i
B2.W1; B3.W1; B3.W2
opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole
podstawowej;

S_W14

treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich
opanowaniem w szkole podstawowej;

S_W15

C.W3; C.W4; C.W6;
metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym
D1/E1.W3; D1/E1.W4;
zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub
D1/E1.W5; D1/E1.W7;
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb
D1/E1.W8; D1/E1.W9;
edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej.
D1/E1.W11
UMIEJĘTNOŚCI

C.W3; C.W6;
D1/E1.W2; D1/E1.W6

S_U02

adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych
potrzeb uczniów szkoły podstawowej materiały i środki, w tym z
zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w
celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

B2.U1;B3.U5; B3.U6;
C.U3; C.U4; C.U7;
D1/E1.U1; D1/E1.U2;
D1/E1.U3;

S_U04

projektować i realizować programy nauczania w szkole podstawowej z
uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

B2.U6; C.U2; C.U5;
C.U6; D1/E1.U1;
D1/E1.U7

S_U06

tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów
szkoły podstawowej do nauki i pracy nad sobą, analizować ich
D1/E1.U6; D1/E1.U8;
skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych
efektów wychowania i kształcenia;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S_K02

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi
podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub
opiekunami ucznia szkoły podstawowej oraz włączania ich w działania
sprzyjające efektywności edukacyjnej;

Forma i typy zajęć:

B2.K1; D1/E1.K3

30 Wykład, 15 ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawy pedagogiki
Treści modułu kształcenia:
1.
Usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, a także przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki
oraz relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych.
2.
Edukacja do refleksyjnej praktyki.
3.
Proces nauczania-uczenia się.
4.
Projektowanie działań edukacyjnych.
5.
Autonomia i odpowiedzialność dydaktyczna nauczyciela.
6.
Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym.
7.
Style i techniki pracy z uczniem.
8.
Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej nauczyciela.
9.
Modele współczesnej szkoły.
10.
Zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego: style kierowania klasą, problem ładu i
dyscypliny, procesy społeczne w klasie, integrację klasy szkolnej, tworzenie środowiska sprzyjającego
postępom w nauce oraz sposób nauczania w klasie zróżnicowanej.
11.
Zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz jej budowę, modele lekcji i sztukę prowadzenia.
12.
Projektowanie działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości
uczniów, w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także zagadnienia z
zakresu wyrównywania szans edukacyjnych.
13.
Sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów.
Literatura podstawowa:

1. Kupisiewicz Cz. (1996), Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: BGW
2.
Kupisiewicz Cz. (2000), Dydaktyka ogólna, Warszawa: Graf Punkt
3.
Okoń W. (1996), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Żak
4.
Półturzycki J. (1998), Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń: A. Marszałek
5.
Żegnałek K. (2005), Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, Warszawa: WSP TWP
Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.
5.

Arends R.I. (1998), Uczymy się nauczać, Warszawa: WSiP
Hamer H. (1994), Klucz do efektywności nauczania, Warszawa: Veda
Nalaskowski S. (1999), O zasadach nauczania, Toruń: A. Marszałek
Niemierko B. (1997), Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa: WSiP
Okoń W. (1997), Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia z wykorzystaniem
pracy w grupach.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia a także poprzez bezpośrednią obserwację
studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z zakresu
dydaktyki, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów
dotyczących dydaktyki nauczania w szkole.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne /niestacjonarne
Godziny kontaktowe – 45 godz.
Samodzielna praca studenta – 5 godz.
Razem – 50 godz.
Punkty ECTS – 2

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Emisja głosu
Voice emission

Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Przedmiot fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II
3

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr hab. Michał Szulik

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Michał Szulik

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę
dotyczącą prawidłowego posługiwania się narządem mowy.
Kod efektu
szczegółowego
w oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno WIEDZA
ściowego

S_W13

podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu,
podstawy funkcjonowania narządu wzroku i równowagi;

C.W7

UMIEJĘTNOŚCI
S_U15

poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do
wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu;

C.U8; D1/E1.U4

S_U16

posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu;

C.U7

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia lab.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Posiadanie wiedzy z zakresu muzyki na poziomie szkoły średniej.
Treści modułu kształcenia:
1.
2.

Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy.
Ćwiczenia w zakresie prawidłowego posługiwania się głosem.

Literatura podstawowa:
Mitrynowicz-Modrzejewska A. (1958), Fizjologia i patologia głosu, Kraków
Polak I. (1990), Znaczenie emisji głosu w kształceniu nauczycieli, Wrocław
Śliwińska-Kowalska M. (1999), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź

Toczyska B. (1998), Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk
Zielińska H. (1999), Kształcenie głosu, Lublin
Literatura dodatkowa:
Aleksandrowicz R. (2006), Mały atlas anatomiczny, Warszawa
Bednarek J. (2002), Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław
Łukaszewski I. (1977), Zbiorowa emisja głosu, Warszawa
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Metody: podająca, praktycznego działania, pokaz
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Sprawdzian umiejętności praktycznych.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie wykazanych umiejętności praktycznych.
Bilans punktów ECTS*:
Studia stacjonarne
Ćwiczenia – 15 godz.
Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.
Przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.
Razem – 25 godz.
Liczba punktów ECTS – 1

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Dydaktyka przedmiotowa historii w szkole
podstawowej 1

Subject didactics of history in primary school 1

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi
czwarty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu Dydaktyka przedmiotowa
historii w szkole podstawowej 1 jest zapoznanie
studentów z podstawami dydaktyki historii w
szkole podstawowej, Po zakończonym kursie
dydaktyki historii student ma posiadać
podstawową specjalistyczną wiedzę dotyczącą
dydaktyki na zajęciach przedmiotu historia w
szkole podstawowej.

Efekty uczenia się
Symbol
efektu

WIEDZA

Symbol
efektu
kierunkoweg
o

W_01

Rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i
zachowań uczniów w szkole podstawowej;

S_W03

W_02

Zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności
pedagogicznej (w szkołach podstawowych i oddziałach integracyjnych, w
różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)

S_W04

W_03

Rozumie zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich
zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i
wychowania

S_W06

W_04

Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem
S_W14
w szkole podstawowej

W_05

Zna metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym
zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów szkoły podstawowej.

S_W15

W_06

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu historii powszechnej i dziejów Polski

S_W16

W_07

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy nauczyciela i
popularyzatora historii

S_W19

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Umie adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych
potrzeb uczniów szkoły podstawowej materiały i środki, w tym z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu
samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

S_U02

U_02

Umie rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów szkoły
podstawowej oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny
rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i
wychowania oraz w życiu społecznym.

S_U03

U_03

Umie projektować i realizować programy nauczania w szkole podstawowej z
uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

S_U04

U_04

Umie projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w
zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do
uczniów szkoły podstawowej, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli.

S_U05

U_05

Umie podejmować pracę z uczniami szkoły podstawowej rozbudzającą ich
zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści
nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować
osiągnięcia uczniów.

S_U07

U_06

Samodzielnie poszukuje i systematyzuje informacje dotyczące historii
powszechnej i Polski oraz z zakresu nowoczesnych środków promocji dziejów S_U19
ojczystych.

U_07

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do uatrakcyjniania procesu
S_U20
dydaktycznego i organizacji widowisk promujących dzieje ojczyste.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Podejmuje decyzje związane z organizacją procesu kształcenia w edukacji
włączającej w szkole podstawowej

S_K04

K_02

Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji fachowych w zakresie dydaktyki
historii i promocji dziejów ojczystych i jest przygotowany do zasięgania opinii
ekspertów z tych dziedzin w rozwiązywaniu zadań

S_K08

K_03

Jest gotowy do realizowania zadań związanych z zawodem nauczyciela i
propagowania dziejów ojczystych.

S_K09

Forma i typy zajęć:

Wykład 15, ćwiczenia 30.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Elementarna wiedza z zakresu podstaw dydaktyki ogólnej.
Treści modułu kształcenia:

Wykład:
1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (1 godz.)
2. Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach szkolnej edukacji historycznej (2 godz.)
3. Zasady kształcenia historycznego (2 godz.)
4. Treści nauczania, charakterystyka zasad nauczania; cele kształcenia (2 godz.)
5. Formy nauczania przedmiotu i wykorzystane ich przez nauczyciela (2 godz.)
6. Metody pracy nauczyciela historii (2 godz.)
7. Lekcja, jej struktura i typy; zajęcia pozalekcyjne; (2 godz.)
8. Konspekt - budowa i funkcje; (2 godz.)
Ćwiczenia:
1. Podstawa programowa z przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej (2 godz.)
2. Projektowanie procesu kształcenia (2 godz.)
3. Rozkład materiału przedmiotu "historia i społeczeństwo" (4 g.)
4. Mikrohistoria a makrohistoria. Perspektywa poznawcza ucznia szkoły podstawowej. (2 godzina)
5. Metody i formy nauczania (6 godz.)
6. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wybór i wykorzystanie (2 godz.)
7. Wykorzystanie środków dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu (6 godz.)
8. Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna nauczania przedmiotu "historia i społeczeństwo" (2 godz.)
9. Konspekt, scenariusz lekcji. Praca nad konspektem i scenariuszem zajęć pod okiem prowadzącego
ćwiczenia (4 godz.)
Literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011
Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007
Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka,
Warszawa 2008
Kupisiewicz Cz., Dydaktyka podręcznik częściowo programowany, Kraków 2012
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dziennik Ustaw 2017 Pozycja:35
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2012 poz. 131
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.
Literatura dodatkowa:
Bondaruk M., Centkowski J., Rżysko J., Dydaktyka historii w szkole podstawowej, Warszawa 1989
Multimedia w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002
Nalaskowski S., Metody nauczania, Toruń 1998
Rulka J., Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002
Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007
Materiały dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami: testy, karty pracy, elementy obudowy
dydaktycznej podręcznika
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład: wykład z elementami konwersatorium;
ćwiczenia: praca pod kierunkiem wykładowcy, analiza aktów prawnych i dokumentów szkolnych, dyskusja,
praca w grupach, praca z komputerem i urządzeniami technicznymi
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Wykład: egzamin w fomie ustnej
ćwiczenia: efekty kształcenia będą weryfikowane podczas ćwiczeń w trakcie dyskusji, kolokwium oraz
podczas tworzenia przez studentów dokumentacji szkolnej (plany i rozkłady zajęć)
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład: egzamin ustny, student odpowiada na trzy losowo wybrane pytania. Skala ocen: bardzo dobra - 5,0
– w systemie ECTS - A dobra plus - 4,5 „ - B dobra - 4,0 „ - C dostateczna plus - 3,5 „ - D dostateczna - 3,0 „
- E upoważniające do traktowania egzaminu jako zdanego oraz niedostateczna - 2,0 – w systemie ECTS - F
jako niezdanego. Regulamin studiów§ 27. Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81% db.+ ; 80-71% - db.; 70-61 %
- dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst.
Zaliczenie ćwiczeń: ocena z kolokwium. Oceniona zostanie praca nad tworzeniem dokumentacji szkolnej
oraz całokształt pracy na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS:
Udział w wykładach i ćwiczeniach

45

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 20
Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Dydaktyka przedmiotowa historii w szkole
podstawowej 2

Subject didactics of history in primary school 2

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci
Piąty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawami dydaktyki historii. Po zakończonym kursie
dydaktyki historii student ma posiadać podstawową
specjalistyczną wiedzę dotyczącą dydaktyki na
zajęciach przedmiotu historia w szkole podstawowej.

Efekty uczenia się
Symbol efektu
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności
pedagogicznej (w szkołach podstawowych i oddziałach integracyjnych, w S_W04
różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)

W_02

Rozumie zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z
nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu
kształcenia i wychowania

W_03

Zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne,
organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i
S_W08
opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole
podstawowej

W_04

Zna podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego
S_W09
realizowania prowadzonych działań edukacyjnych w szkole podstawowej

W_05

Zna i rozumie prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością

S_W10

W_06

Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich
opanowaniem w szkole podstawowej

S_W14

S_W06

W_07

Zna metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w
tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub
S_W15
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb
edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej

W_08

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu historii powszechnej i dziejów
Polski

S_W16

W_09

Zna zależności i teorie wyjaśniające procesy historyczne zachodzące w
przeszłości

S_W17

W_10

Posiada zaawansowaną wiedzę o środkach, metodach i instytucjach
upowszechniających i popularyzujących naukę historyczną

S_W18

W_11

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy
nauczyciela oraz rozumie zasady organizacji i funkcjonowania instytucji

S_W19, S_W21

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych
potrzeb uczniów szkoły podstawowej materiały i środki, w tym z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu
S_U02
samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań
dydaktycznych i wychowawczych.

U_02

Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów szkoły
podstawowej oraz projektować i prowadzić działania wspierające
integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie
kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym.

S_U03

U_03

Potrafi projektować i realizować programy nauczania w szkole
podstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów;

S_U04

U_04

Potrafi podejmować pracę z uczniami szkoły podstawowej rozbudzającą
ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać
S_U07
treści nauczania, zadania i formy pracy

U_05

Potrafi wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych
do stymulowania uczniów szkoły podstawowej w ich pracy nad własnym S_U10
rozwojem

U_06

Potrafi pracować z uczniami szkoły podstawowej ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami z trudnościami
adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym,
S_U12
pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym
lub z ograniczoną znajomością języka polskiego;

U_07

Potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną
ucznia szkoły podstawowej, z poszanowaniem jego prawa do
odpoczynku;

S_U13

U_08

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do uatrakcyjniania
procesu dydaktycznego i organizacji widowisk promujących dzieje
ojczyste

S_U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej,

K_02

Jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i
podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i S_K05
tego środowiska;

K_03

Jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły
podstawowej lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy S_K06
jakości pracy tych instytucji

K_04

Jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz
współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub
opiekunami uczniów szkoły podstawowej i innymi członkami
społeczności szkolnej i lokalnej.

S_K07

K_05

Szanuje i promuje polskie tradycje patriotyczne w środowisku lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym

S_K10

Forma i typy zajęć:

S_K03

Wykład 15, ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe:
elementarna wiedza z zakresu podstaw dydaktyki ogólnej
Treści modułu kształcenia:
Wykład:
1.Testy i sprawdziany. Budowa, ocenianie, ewaluacja (2 godz.)
2. Ocenianie i ewaluacja efektów nauczania (2 godz.)
3.Pozalekcyjne formy zajęć dydaktycznych (1 g.)
4. Wycieczka historyczna (2 godz.)
5. Warsztat pracy nauczyciela historii (2 g.)
6. Efektywność nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo (badania i ewaluacja) (2 g.)
7. Trudności w uczeniu się przedmiotu - profilaktyka, diagnozowanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1 g.)
8. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym (1 g. )
9. Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na nauczyciela
kontraktowego – teczka stażysty, wymagane dokumenty, działalność stażysty w szkole podlegająca ocenie
(2 g.)
Ćwiczenia:
1. Testy osiągnięć szkolnych Typologia testów. Konstruowanie testu nauczycielskiego. (2 godz.)
2. Kształtująca forma oceny szkolnej (2 godz.)
3. Tworzenie z pomocą wykładowcy rozkładu materiału oraz planu pracy (4 godz.)
4. Wykorzystanie mediów elektronicznych oraz technologii informacyjnej w nauczaniu historii i społeczeństwa (2
godz.)
5. Źródła, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ikonograficznych w procesie kształcenia historycznego (2
godz.)
6. Formy organizacyjne edukacji historycznej Wycieczka historyczna do muzeum, biblioteki, archiwum i
wycieczka terenowa. Organizacja wycieczki szkolnej (karta wycieczki) (4 godz.)
7. Praca z uczniem zdolnym na lekcji historii (2 godz.)

8. Projekt edukacyjny na lekcji historii (2 godz.)
9. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi)
(2 godz.)
10. Współpraca nauczyciela z historii z instytucjami wychowawczymi, w tym z rodziną (2 godz.)
11. Praca nauczyciela w zespole (2 godz.)
12. Doradztwo zawodowe dla nauczycieli. Formy zorganizowane oraz samokształcenie. (2 godz.)
13. Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na nauczyciela
kontraktowego – teczka stażysty, wymagane dokumenty, działalność stażysty w szkole podlegająca ocenie
(2 g.)
Literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011
Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007
Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka,
Warszawa 2008
Kupisiewicz Cz., Dydaktyka podręcznik częściowo programowany, Kraków 2012
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dziennik Ustaw 2017 Pozycja:35
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2012 poz. 131
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.
Literatura dodatkowa:
Bondaruk M., Centkowski J., Rżysko J., Dydaktyka historii w szkole podstawowej, Warszawa 1989
Multimedia w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002
Nalaskowski S., Metody nauczania, Toruń 1998
Rulka J., Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002
Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007
Materiały dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami: testy, karty pracy, elementy obudowy
dydaktycznej podręcznika
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
wykład: wykład z elementami konwersatorium;
ćwiczenia: praca pod kierunkiem wykładowcy, analiza aktów prawnych i dokumentów szkolnych, dyskusja,
praca w grupach, praca z komputerem i urządzeniami technicznymi
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
wykład: egzamin;
ćwiczenia: efekty kształcenia będą weryfikowane podczas ćwiczeń w trakcie dyskusji, kolokwium oraz
podczas tworzenia przez studentów dokumentacji szkolnej (plany i rozkłady zajęć)
Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin ustny, student odpowiada na trzy losowo wybrane pytania. Skala ocen: bardzo dobra - 5,0
– w systemie ECTS - A dobra plus - 4,5 „ - B dobra - 4,0 „ - C dostateczna plus - 3,5 „ - D dostateczna - 3,0 „
- E upoważniające do traktowania egzaminu jako zdanego oraz niedostateczna - 2,0 – w systemie ECTS - F
jako niezdanego. Regulamin studiów§ 27. Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81% db.+ ; 80-71% - db.; 70-61
% - dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst.
Zaliczenie ćwiczeń: ocena z kolokwium;. Oceniona zostanie praca nad tworzeniem dokumentacji szkolnej
oraz całokształt pracy na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS:
Udział w wykładach i ćwiczeniach

45

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 20
Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Praktyka zawodowa nauczycielska śródroczna 1

Teacher interim practice

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Drugi
Czwarty

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji,
którymi powinien wykazać się nauczyciel historii (np.
porozumiewania się z uczniami, planowanie i
organizacji lekcji, dobór metod i celów edukacji
historycznej w tym metod aktywizujących,
umiejętności zadawania pytań, formułowanie
poleceń)

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Rozumie zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich
zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i
SW_05, SW_06
wychowania oraz zastosowania działań włączających ucznia do
funkcjonowania w grupie ;

W_02

Zna sposoby doboru metod i treści nauczania oraz typowe trudności
uczniów związane z opanowaniem materiału w szkole podstawowej.

W_03

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu nowoczesnych środków przekazu
wiedzy historycznej oraz nowoczesne metody i formy pracy z uczniem na S_W18, SW_19
lekcjach historii.

SW_14, SW_15

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Umie obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z
wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować
rozwiązania problemów w szkole podstawowej;

SU_01

U_02

Potrafi projektować i realizować programy nauczania w szkole
podstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów;

SU_04

U_03

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do uatrakcyjniania
SU_20
procesu dydaktycznego i organizacji widowisk promujących dzieje ojczyste
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Jest gotowy do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między
wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia

SK_02

K_02

Jest przygotowany do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz
współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami..

SK_07

Forma i typy zajęć:

Hospitowanie zajęć dydaktycznych, dyskusja, podczas prowadzenia lekcji
wykorzystywane będą metody nauczania zależnie od typu lekcji

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość zagadnień związanych z podstawami dydaktyki oraz dydaktyką historii realizowanych na
odnośnych przedmiotach
Treści modułu kształcenia:
Celem praktyki śródrocznej jest stworzenie studentom możliwości kontaktu zawodowego z uczniami oraz
placówkami edukacyjnymi (szkołami) i zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami pracy zawodowej
nauczyciela. Student poznaje praktyczne aspekty pracy dydaktycznej. Elementem praktyki śródrocznej jest
prowadzenie samodzielnie zajęć i omawianie ich w obecności nauczyciela historii, nauczyciela
akademickiego – opiekuna praktyki oraz innych studentów. Student zapoznaje się z praktycznym sposobem
prowadzenia zajęć lekcyjnych i sposobami oceniania uczniów. W praktyce zapoznaje się z prowadzeniem
zajęć uwzględniając aspekty psychologiczne pracy z uczniem. Zapoznaje się również z dziennikiem
elektronicznym (w placówce, w której jest wykorzystywany)
Literatura podstawowa:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej Dziennik Ustaw 2017 Pozycja:356
Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nauczyciela – opiekuna praktyk. Podręcznik wraz z obudową
dydaktyczną i zeszyt ćwiczeń wykorzystywane przez uczniów.
Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011
Literatura dodatkowa:
Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009
Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka,
Warszawa 2008
Dydaktyka historii w szkole podstawowej, pod red. J. Centkowskiego, Warszawa 1989
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Samodzielne prowadzenie zajęć, hospitowanie zajęć lekcyjnych przez studenta. konsultacje z nauczycielem
oraz wykładowcą z ramienia UPH
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Zaliczenie na ocenę, ocena przeprowadzonej lekcji przez opiekuna praktyki, zaliczenie na podstawie
sporządzonych notatek hospitacyjnych, aktywności na zajęciach

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie i ocena wystawiona przez opiekuna praktyki z ramienia UPH, kryteria zaliczenia zgodne z
regulaminem praktyki, podstawą oceny będzie ocena wystawiona przez nauczyciela - opiekuna praktyki z
ramienia placówki, w której praktyka się odbyła po konsultacji z opiekunem praktyki z ramienia UPH
Bilans punktów ECTS:
Udział w zajęciach

15

Konsultacje z prowadzącym moduł

5

Przygotowanie do prowadzonych zajęć i hospitacji

5

Sumaryczne obciążenie studenta

25

Punkty ECTS za przedmiot

1

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Dydaktyka przedmiotowa historii w szkole
podstawowej 2

Subject didactics of history in primary school 2

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci
Piąty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawami dydaktyki historii. Po zakończonym kursie
dydaktyki historii student ma posiadać podstawową
specjalistyczną wiedzę dotyczącą dydaktyki na
zajęciach przedmiotu historia w szkole podstawowej.

Efekty uczenia się
Symbol efektu
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności
pedagogicznej (w szkołach podstawowych i oddziałach integracyjnych, w S_W04
różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)

W_02

Rozumie zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z
nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu
kształcenia i wychowania

W_03

Zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne,
organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i
S_W08
opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole
podstawowej

W_04

Zna podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego
S_W09
realizowania prowadzonych działań edukacyjnych w szkole podstawowej

W_05

Zna i rozumie prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością

S_W10

W_06

Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich
opanowaniem w szkole podstawowej

S_W14

S_W06

W_07

Zna metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w
tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub
S_W15
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb
edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej

W_08

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu historii powszechnej i dziejów
Polski

S_W16

W_09

Zna zależności i teorie wyjaśniające procesy historyczne zachodzące w
przeszłości

S_W17

W_10

Posiada zaawansowaną wiedzę o środkach, metodach i instytucjach
upowszechniających i popularyzujących naukę historyczną

S_W18

W_11

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy
nauczyciela oraz rozumie zasady organizacji i funkcjonowania instytucji

S_W19, S_W21

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych
potrzeb uczniów szkoły podstawowej materiały i środki, w tym z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu
S_U02
samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań
dydaktycznych i wychowawczych.

U_02

Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów szkoły
podstawowej oraz projektować i prowadzić działania wspierające
integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie
kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym.

S_U03

U_03

Potrafi projektować i realizować programy nauczania w szkole
podstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów;

S_U04

U_04

Potrafi podejmować pracę z uczniami szkoły podstawowej rozbudzającą
ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać
S_U07
treści nauczania, zadania i formy pracy

U_05

Potrafi wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych
do stymulowania uczniów szkoły podstawowej w ich pracy nad własnym S_U10
rozwojem

U_06

Potrafi pracować z uczniami szkoły podstawowej ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami z trudnościami
adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym,
S_U12
pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym
lub z ograniczoną znajomością języka polskiego;

U_07

Potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną
ucznia szkoły podstawowej, z poszanowaniem jego prawa do
odpoczynku;

S_U13

U_08

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do uatrakcyjniania
procesu dydaktycznego i organizacji widowisk promujących dzieje
ojczyste

S_U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej,

K_02

Jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i
podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i S_K05
tego środowiska;

K_03

Jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły
podstawowej lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy S_K06
jakości pracy tych instytucji

K_04

Jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz
współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub
opiekunami uczniów szkoły podstawowej i innymi członkami
społeczności szkolnej i lokalnej.

S_K07

K_05

Szanuje i promuje polskie tradycje patriotyczne w środowisku lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym

S_K10

Forma i typy zajęć:

S_K03

Wykład 15, ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe:
elementarna wiedza z zakresu podstaw dydaktyki ogólnej
Treści modułu kształcenia:
Wykład:
1.Testy i sprawdziany. Budowa, ocenianie, ewaluacja (2 godz.)
2. Ocenianie i ewaluacja efektów nauczania (2 godz.)
3.Pozalekcyjne formy zajęć dydaktycznych (1 g.)
4. Wycieczka historyczna (2 godz.)
5. Warsztat pracy nauczyciela historii (2 g.)
6. Efektywność nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo (badania i ewaluacja) (2 g.)
7. Trudności w uczeniu się przedmiotu - profilaktyka, diagnozowanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1 g.)
8. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym (1 g. )
9. Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na nauczyciela
kontraktowego – teczka stażysty, wymagane dokumenty, działalność stażysty w szkole podlegająca ocenie
(2 g.)
Ćwiczenia:
1. Testy osiągnięć szkolnych Typologia testów. Konstruowanie testu nauczycielskiego. (2 godz.)
2. Kształtująca forma oceny szkolnej (2 godz.)
3. Tworzenie z pomocą wykładowcy rozkładu materiału oraz planu pracy (4 godz.)
4. Wykorzystanie mediów elektronicznych oraz technologii informacyjnej w nauczaniu historii i społeczeństwa (2
godz.)
5. Źródła, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ikonograficznych w procesie kształcenia historycznego (2
godz.)
6. Formy organizacyjne edukacji historycznej Wycieczka historyczna do muzeum, biblioteki, archiwum i
wycieczka terenowa. Organizacja wycieczki szkolnej (karta wycieczki) (4 godz.)
7. Praca z uczniem zdolnym na lekcji historii (2 godz.)

8. Projekt edukacyjny na lekcji historii (2 godz.)
9. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi)
(2 godz.)
10. Współpraca nauczyciela z historii z instytucjami wychowawczymi, w tym z rodziną (2 godz.)
11. Praca nauczyciela w zespole (2 godz.)
12. Doradztwo zawodowe dla nauczycieli. Formy zorganizowane oraz samokształcenie. (2 godz.)
13. Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na nauczyciela
kontraktowego – teczka stażysty, wymagane dokumenty, działalność stażysty w szkole podlegająca ocenie
(2 g.)
Literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011
Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007
Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka,
Warszawa 2008
Kupisiewicz Cz., Dydaktyka podręcznik częściowo programowany, Kraków 2012
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dziennik Ustaw 2017 Pozycja:35
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2012 poz. 131
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.
Literatura dodatkowa:
Bondaruk M., Centkowski J., Rżysko J., Dydaktyka historii w szkole podstawowej, Warszawa 1989
Multimedia w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002
Nalaskowski S., Metody nauczania, Toruń 1998
Rulka J., Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002
Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007
Materiały dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami: testy, karty pracy, elementy obudowy
dydaktycznej podręcznika
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
wykład: wykład z elementami konwersatorium;
ćwiczenia: praca pod kierunkiem wykładowcy, analiza aktów prawnych i dokumentów szkolnych, dyskusja,
praca w grupach, praca z komputerem i urządzeniami technicznymi
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
wykład: egzamin;
ćwiczenia: efekty kształcenia będą weryfikowane podczas ćwiczeń w trakcie dyskusji, kolokwium oraz
podczas tworzenia przez studentów dokumentacji szkolnej (plany i rozkłady zajęć)
Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin ustny, student odpowiada na trzy losowo wybrane pytania. Skala ocen: bardzo dobra - 5,0
– w systemie ECTS - A dobra plus - 4,5 „ - B dobra - 4,0 „ - C dostateczna plus - 3,5 „ - D dostateczna - 3,0 „
- E upoważniające do traktowania egzaminu jako zdanego oraz niedostateczna - 2,0 – w systemie ECTS - F
jako niezdanego. Regulamin studiów§ 27. Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81% db.+ ; 80-71% - db.; 70-61
% - dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst.
Zaliczenie ćwiczeń: ocena z kolokwium; obecność. Oceniona zostanie praca nad tworzeniem dokumentacji
szkolnej oraz całokształt pracy na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS:
Udział w wykładach i ćwiczeniach

45

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 20
Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Praktyka zawodowa dydaktyczna nauczycielska w
szkole podstawowej

Professional didactic teaching practice at primary school

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci
Po semestrze czwartym, zaliczenie w semestrze 6

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Celem praktyki nauczycielskiej dydaktycznej w
szkole podstawowej jest zdobycie praktycznych
umiejętności i kompetencji, którymi powinien
wykazać się nauczyciel historii (np. porozumiewania
się z uczniami, planowanie i organizacji lekcji, dobór
metod i celów edukacji historycznej w tym metod
aktywizujących, umiejętności zadawania pytań,
formułowanie poleceń). Student uczy się prawidłowo
dobierać środki dydaktyczne. Praktyka ma również
na celu przygotowanie studenta do samodzielnego
prowadzenia zajęć z przedmiotu historia. Zajęcia
takie student prowadzi już pod kontrolą opiekuna
praktyki z ramienia szkoły przyjmującej na praktykę.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań
S_W03
uczniów w szkole podstawowej;

W_02

Zna strukturę, rolę oraz podstawy prawne oraz instytucji edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole S_W08, S_W09
podstawowej;

W_03

Zna metody nauczania i zasady doboru efektywnych środków dydaktycznych,
w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów szkoły podstawowej.

S_W15

W_04

Zna nowoczesne metody i formy pracy z uczniem na lekcjach historii, a także
S_W 18
orientuje się w aktualnej ofercie instytucji popularyzujących wiedzę historyczną
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z
wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować
rozwiązania problemów w szkole podstawowej;

SU_01

U_02

Potrafi skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań
edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej;

SU_09

U_03

Potrafi pracować z uczniami szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z uczniami z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z
doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych
pod względem kulturowym

SU_12

U_04

Samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem
różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii.

SU_18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotowy do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między
wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia,

K_02

Jest przygotowany do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły
podstawowej lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości SK_06
pracy tych instytucji;

Forma i typy zajęć:

SK_02

Hospitowanie zajęć dydaktycznych. Dyskusja. Samodzielne prowadzenie
lekcji pod kontrolą opiekuna praktyki z ramienia szkoły. Podczas
prowadzenia lekcji wykorzystywane będą metody nauczania zależnie od
typu przeprowadzonej lekcji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość zagadnień związanych z podstawami dydaktyki oraz dydaktyką historii realizowanych na
odnośnych przedmiotach. Umiejętności społeczne konieczne do samodzielnego prowadzenia lekcji w szkole
podstawowej.
Treści modułu kształcenia:
Celem praktyki jest stworzenie studentom możliwości kontaktu zawodowego z uczniami i zapoznanie ich z
podstawowymi aspektami pracy zawodowej nauczyciela. Student poznaje praktyczne aspekty pracy
dydaktycznej. Elementem praktyki jest prowadzenie samodzielnie zajęć i omawianie ich w obecności
nauczyciela historii. Student zapoznaje się z praktycznym sposobem prowadzenia zajęć lekcyjnych,
sposobami oceniania uczniów. W praktyce zapoznaje się z prowadzeniem zajęć uwzględniając aspekty
psychologiczne pracy z uczniem. Zapoznanie się z dziennikiem elektronicznym (w placówce, w której jest
wykorzystywany).
Literatura podstawowa:

M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 23. 12. 2008 w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Nowa podstawa
programowa.
Podstawa programowa - historia - klasy IV – VIII. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawaprogramowa-historia-klasy-IV-VIII.pdf
Analiza podstawy programowej do historii w klasach IV–VIII szkoły podstawowej z dnia 14 lutego 2017.
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.
Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nauczyciela – opiekuna praktyk. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
wykorzystywane przez uczniów.
Literatura dodatkowa:
Multimedia w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002.
Nalaskowski S., Metody nauczania, Toruń 1998.
Rulka J., Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002.
Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.
Materiały dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami: testy, karty pracy, elementy obudowy
dydaktycznej podręcznika.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Samodzielne prowadzenie zajęć. Hospitowanie zajęć przez studenta. Konsultacje z nauczycielem oraz
wykładowcą z ramienia UPH.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Zaliczenie na ocenę. Ocena przeprowadzonej lekcji przez opiekuna praktyki. Zaliczenie na podstawie
sporządzonych notatek hospitacyjnych, aktywności na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na ocenę. Ocena przeprowadzonej lekcji przez opiekuna praktyki. Zaliczenie na podstawie
sporządzonych notatek hospitacyjnych, aktywności na zajęciach.
Bilans punktów ECTS:
Udział w zajęciach

90

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć i kolokwium

20

Sumaryczne obciążenie studenta

120

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Pierwsza pomoc

First aid

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia (nauczycielska)

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Studia pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

II

4

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Agnieszka Araucz-Boruc

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Agnieszka Araucz-Boruc

Założenia i cele przedmiotu:

przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Efekty uczenia się
Symbol
efektu
specjalno Wiedza
ściowego

S_W11

Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności
prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej
pomocy w szkole podstawowej;

Kod efektu
szczegółowego w
oparciu o
standardy
kształcenia
nauczycieli

B3.W3

Umiejętności
S_U17

Potrafi udzielać pierwszej pomocy;

B3.U1

Kompetencje społeczne
S_K01

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w
działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka

Forma i typy zajęć:

15 laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość elementarnej terminologii z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju.
Treści modułu kształcenia:

D1/E1.K6

Pierwsza pomoc przedmedyczna - ćwiczenia praktyczne z udziałem studentów w zakresie:
- Triage taktyczny,
- badanie poszkodowanego,
- sposoby udrożnienia dróg oddechowych,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa sposoby ułożenia poszkodowanego,
- ewakuacja i zabezpieczenie poszkodowanego,
- zaopatrywanie obrażeń,
- zdarzenia masowe,
- BHP i procedury dezynfekcyjne,
- pierwsza pomoc w sytuacjach problemowych.
Literatura podstawowa:
Szarpak Ł. (red.), Kwalifikowana pierwsza pomoc. Atlas procedur, Lublin 2016
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, 2016
Literatura dodatkowa:
Zawadzki A., Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2006-2007
Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., Organizacja systemów ratownictwa, Wrocław 2013
Holecki T. (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście Europeizacji zjawisk społecznych,
Poznań 2013
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
pogadanka, dyskusja, metody problemowe, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
efekty w zakresie wiedzy oraz umiejętności - weryfikacja podczas końcowego zaliczenia praktycznego;
efekt w zakresie kompetencji społecznych – weryfikacja w toku semestru na podstawie udziału w zajęciach i
aktywności
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę.
Przy ocenianiu brane są pod uwagę: aktywność na zajęciach oraz umiejętności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej we wskazanych sytuacjach problemowych.
Bilans punktów ECTS*:
studia stacjonarne:
15 godz. – bezpośredni kontakt z prowadzącym
10 godz. – studiowanie literatury przedmiotu oraz
przygotowanie do zaliczenia
Razem – 25 godz. , 1 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Odpowiedzialność prawna opiekuna

Legal responsibility of curator

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

czwarty

Liczba punktów ECTS:

3

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
prawnymi aspektami odpowiedzialności opiekuna.
Pod pojęciem opiekuna realizujący zajęcia rozumie
zarówno nauczyciela - wychowawcę, nauczyciela
oraz rodzica. Są to uzupełniające się podmioty
procesu nauczania-uczenia się oraz wychowania.
Studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi
aktami prawnymi określającymi odpowiedzialność
opiekuna oraz ich praktycznym zastosowaniem.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania,
uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne.

W_02

Zna rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań
S_W03
uczniów w szkole podstawowej.

W_03

Zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności
pedagogicznej (w szkołach podstawowych i oddziałach integracyjnych, w
różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym).

W_04

Zna podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego
S_W09
realizowania prowadzonych działań edukacyjnych w szkole podstawowej.

W_05

Zna prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością.

W_06

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej
nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy
w szkole podstawowej.

S_W02

S_W04

S_W10

S_W11

W_07

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy nauczyciela
S_W19
i popularyzatora historii.
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi projektować i realizować programy nauczania w szkole
podstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów.

U_02

Potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w
zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych S_U05
do uczniów szkoły podstawowej, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli.

U_03

Potrafi pracować z uczniami szkoły podstawowej ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

S_U12

U_04

Potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną
ucznia szkoły podstawowej.

S_U13

U_05

Potrafi udzielać pierwszej pomocy.

S_U17

U_06

Potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z
wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii.

S_U18

U_07

Potrafi samodzielnie, a także w ramach zorganizowanego przez siebie
zespołu rozwiązywać zaistniałe problemy.

S_U21

S_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami
etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego S_K01
człowieka.

K_02

Jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania
konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie
szkolnej szkoły podstawowej i poza nią.

S_K03

K_03

Jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i
podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i
tego środowiska.

S_K05

K_04

Jest gotów do realizowania zadań związanych z zawodem nauczyciela.

S_K09

Forma i typy zajęć:

30 Ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Znajomość podstawowych aktów prawnych obowiązujących w RP (zakres podstawy programowej WOS).
Treści modułu kształcenia:
Wprowadzenie do przedmiotu.
Podstawowa terminologia.
Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi związanymi z odpowiedzialnością opiekuna, wychowawcy,
nauczyciela oraz rodzica.
Akty prawne: Konstytucja RP, Kodeks Cywilny, Kodeks Karny, Ustawa Karta Nauczyciela, PSO, WSO,
Kodeks rodzinny.
Władza rodzicielska.

Rodzaje odpowiedzialności: pracownicza, materialna, karna, za wykroczenie.
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) w świetle ustawy o systemie oświaty.
Sytuacje konfliktowe w szkole.
Opieka podczas wycieczek i zorganizowanych form wypoczynku.
Odpowiedzialność prawna nauczycieli i kierownika wycieczki szkolnej.
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli, wychowawców i opiekunów.
Literatura podstawowa:
Literatura podstawowa: USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2014 r. poz. 191
i 1198).Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Ustawa Kodeks
cywilny. Przedmiotowy System Oceniania. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Literatura dodatkowa:
Waszków I., Jak należy postępować z uczniem w sytuacji konfliktowej, Wrocław 2003;
Speck O, Trudności wychowawcze .Być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk
2007.
Prawo oświatowe w praktyce: poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / Tadeusz Komorowski
Kodeks cywilny 2006 z komentarzem Janusza Piejki. Stan prawny na 1 stycznia 2006 r. z uwzględnieniem
zmian wchodzących w życie 20 lutego 2006 r., Warszawa [2006]
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia z elementami prezentacji multimedialnej. Praca z aktami prawnymi. Elementy wykładu
konwersatoryjnego.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Ćwiczenia: efekty kształcenia będą weryfikowane podczas ćwiczeń w trakcie dyskusji, kolokwium oraz
podczas tworzenia przez studentów dokumentacji szkolnej.
Forma i warunki zaliczenia:
Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81% db.+ ; 80-71% - db.; 70-61 % - dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst.
Zaliczenie ćwiczeń: ocena z kolokwium: obecność. Oceniona zostanie praca nad dokumentacją szkolną
oraz całokształt pracy na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS*:
Udział w wykładach i ćwiczeniach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium

35

Punkty ECTS za przedmiot

75

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Occupational Health and Safety

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

drugi

czwarty

Liczba punktów ECTS:

1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Arkadiusz Zawadzki

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Arkadiusz Zawadzki

Założenia i cele przedmiotu

Celem jest przygotowanie studenta do pracy w szkole
w charakterze nauczyciela ze szczególnym
zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy
nauczyciela i uczniów.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy w instytucjach edukacyjnych

S_W11

W_02

Posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych przepisów związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy

S_W09

W_03

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy nauczyciela

S_W19

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną i pozaszkolną ucznia z
poszanowaniem zasad higieny pracy

S_U13

U_02

Potrafi organizować pracę własną i zespołu w rozwiazywaniu problemów z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

S_U21

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Student jest gotowy do podejmowania decyzji związanych z procesem
kształcenia w sferze przestrzegania zasad bhp

Forma i typy zajęć:

ćwiczenia 15 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:
brak

S_K04

Treści modułu kształcenia:
1. Podstawowa terminologia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
2-3. Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
4. Obowiązki prawne nauczyciela historii w stosunku do zasad bhp.
5. Omówienie rodzaju kontroli zewnętrznej i wewnętrznej (Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż
Pożarna)
6-7. Praktyczne zajęcia ze sporządzania dokumentacji w przypadku wypadku ucznia.
8. Postępowanie w przypadku zagrożenia przeciwpożarowego.
9. Sposoby sprawowania opieki i nadzoru nad grupą w zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym w toku
spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków
10-11. Zasady higieny pracy ucznia w szkole i domu.
12. Higiena pracy nauczyciela.
13. Ergonomia w szkole, wyposażenie pracowni szkolnych w aspekcie ergonomii.
14. Ryzyko pracy nauczyciela i jego ocena.
15.Zaliczenie przedmiotu.
Literatura podstawowa:
Ciborski R., Bezpieczeństwo i higiena w szkole. Poradnik dyrektora, Gdańsk-Oliwa, 2003.
Dziennik Ustaw 2003, Nr 6, poz. 69. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Dziennik Ustaw 2011, Nr 161, poz. 968, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lipca 2011 r.,
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach.
Dziennik Ustaw 2018, poz. 2140, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r.,
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach.
Literatura dodatkowa:
Siuda T., Śnieżek, H., BHP - materiały do samokształcenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa,
higieny pracy i nauki. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Warszawa 2010.
Wierzbicki G., Bezpieczeństw uczniów w szkole, (w:) Wybrane problemy edukacji dla bezpieczeństwa, red.
nauk. G. Wierzbicki, Siedlce 2015, s. 305-319.
Batogowska A., Hałacz J., Przewodnik do ćwiczeń z ergonomii, Olsztyn 2002.
Wieczorek Z., Bhp i ergonomia na stanowisku pracy z komputerem, Warszawa 2011.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Pokaz, metoda dyskusji dydaktycznej polegającej na zorganizowanej wymianie myśli i poglądów
uczestników dyskusji na dany temat, pozwala skonfrontować różne poglądy i stanowiska, ukazać
możliwości różnych rozwiązań.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów uczenia się następuje w trakcie zaliczenia ustnego.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ustne. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie odpowiedzi na 2 pytania z zakresu treści
przedmiotowych.
Kryteria oceny
Ocena bardzo dobra: - 91 - 100% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student w pełnym stopniu opanował materiał programowy i umiejętności. Zna nazwy, rozumie pojęcia oraz
zjawiska fizyczne związane z bhp. Potrafi wskazać i uzasadnić potrzebę stosowania przepisów z zakresu
bhp w tym w oświacie, ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego, wskazuje nieprawidłowości. Potrafi
samodzielnie przystosować i zaplanować stanowisko pracy (np. nauczyciela, ucznia) zgodnie z wymogami
ergonomii i przepisami bhp.
Ocena dobra: - 71 - 90% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,
- Student ma niewielkie braki w zakresie wiedzy i umiejętności z treści programowych. Zna i uzasadnia
potrzebę stosowania przepisów bhp w szkole oraz poza nią. Określa prawa i obowiązki pracownika ( ucznia,
nauczyciela) oraz pracodawcy ( dyrektora szkoły) w zakresie bhp. Omawia pracę w instytucji (szkole)
zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp. Przy niewielkiej pomocy i inspiracji nauczyciela
akademickiego potrafi samodzielnie rozwiązać zadania (sytuacje) związane z bhp oraz właściwie je
zinterpretować i ustalić etapy działania.
Ocena dostateczna: - 51 - 70% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,
- Wiedza studenta jest niepełna, wyrywkowa i fragmentaryczna. Wie do czego potrzebne jest stosowanie
przepisów bhp w szkole i poza nią. Wie jak powinno być przygotowane stanowisko pracy ucznia i
nauczyciela (pracownika), zgodnie z wymogami ergonomii. Wybiórczo przedstawia niektóre przepisy
dotyczące bhp w oświacie, wymienia prawa i obowiązki dyrektora szkoły (zakładu pracy), nauczyciela,
ucznia (pracowników) w zakresie bhp. Najważniejsze zagadnienia z zakresu bhp w szkole i poza nią (w
środowisku) jest w stanie zinterpretować przy pomocy nauczyciela akademickiego, ma trudności w
połączeniu ich w logiczne ciągi oraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków.
Ocena niedostateczna: - 0 - 50% wiadomości, umiejętności i rozumienia treści programowych.
- Student ma poważne braki w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w treściach
programowych. Charakteryzuje się bierną postawą podczas konwersatorium ale motywowany przez
nauczyciela akademickiego przejawia chęć współpracy. Nie systematycznie uczestniczy w zajęciach. Nie
potrafi odtworzyć w praktyce szkolnej podstawowych umiejętności nabytych podczas zajęć. Wie do czego
jest potrzebne stosowanie przepisów bhp i ochrony środowiska. Ze znaczną pomocą nauczyciela
akademickiego potrafi omówić jak powinno być przygotowane stanowisko pracy nauczyciela i ucznia w
szkole, podobnie wymienia wybrane przepisy bhp w szkole i ochrony środowiska instytucje zajmujące się
bezpieczeństwem w kontekście bhp i ochrony środowiska. Z pomocą nauczyciela akademickiego wymienia
prawa i obowiązki pracownika (nauczyciela, ucznia) oraz pracodawcy (dyrektora szkoły) w zakresie bhp.
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

Udział w ćwiczeniach

15

Samodzielne przygotowanie się do zajęć

10

Sumaryczne obciążenie studenta

25

Punkty ECTS za przedmiot

1

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Edukacja obywatelska i regionalna

Civic and regional education.

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

trzeci

piąty

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Rafał Roguski

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Rafał Roguski

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
edukacją regionalną i obywatelską. Na zajęciach
zostaną ukazane metody pracy na rzecz społeczności
lokalnej, a przede wszystkim społeczności związanej z
otoczeniem społecznym szkoły.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań
uczniów w szkole podstawowej.

S_W03

W_02

Zna prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością.

S_W10

W_03

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu historii powszechnej i dziejów Polski.

S_W16

W_04

Posiada zaawansowaną wiedzę o środkach, metodach i instytucjach
upowszechniających i popularyzujących naukę historyczną.

S_W18

W_05

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy nauczyciela i
popularyzatora historii.

S_W19

W_06

Posiada wiedzę o konieczności przestrzegania norm etycznych i prawnych w
wykonywaniu zawodu.

S_W20

W_07

Zna i rozumie zasady organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz
możliwości wykorzystania przy ich działaniu różnych form przedsiębiorczości.

S_W21

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi projektować i realizować programy nauczania w szkole podstawowej z
uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

S_U04

U_02

Potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w
zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do
uczniów szkoły podstawowej, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli.

S_U05

U_03

Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do
nauki szkoły podstawowej i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz
modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i
kształcenia;

S_U06

U_04

Potrafi podejmować pracę z uczniami szkoły podstawowej rozbudzającą ich
zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści
nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować
osiągnięcia uczniów.

S_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu
kształcenia w edukacji włączającej w szkole podstawowej.

S_K04

K_02

Jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania
współpracy na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i tego środowiska.

S_K05

K_03

Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji fachowych w zakresie dydaktyki
historii i promocji dziejów ojczystych i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów S_K08
z tych dziedzin w rozwiązywaniu zadań.

K_04

Jest gotów do realizowania zadań związanych z zawodem nauczyciela i
propagowania dziejów ojczystych.

S_K09

K_05

Szanuje i promuje polskie tradycje patriotyczne w środowisku lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.

S_K10

K_06

Jest gotów do inicjowania działań mających na celu promowanie dziedzictwa
narodowego.

S_K11

Forma i typy zajęć:

30 Ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza o historii regionu i wychowaniu obywatelskim nabyta w szkole podstawowej i średniej.
Treści modułu kształcenia:
Edukacja obywatelska i jej rola w nauczaniu w szkole podstawowej.
Podstawa programowa szkoły podstawowej.
Metody pracy w edukacji obywatelskiej.
Projekt jako metoda działania na rzecz środowiska szkolnego.
Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji obywatelskiej.
Bariery i szanse w edukacji obywatelskiej.
Działania włączające uczniów do pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Media w edukacji obywatelskiej i regionalnej.
Edukacja regionalna i jej rola w szkole podstawowej.
Rola mikrohistorii w wychowaniu .
Metody pracy dydaktycznej stosowane w edukacji regionalnej.
Literatura podstawowa:

Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009
Dorota Gierszewski, Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej, Kraków 2017.
Edukacja obywatelska w szkole: teoria i praktyka, Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek,
Warszawa 2011
Literatura dodatkowa:
Edukacja regionalna: scenariusze zajęć dla klas IV-VI, red. B. Będzińska-Wosik, Łódź 2002
Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty
tożsamościowe, red. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska, Kraków 2015.
Alina Awramiuk, Pogranicze kultur: percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna,
Warszawa 2009.
Beata Boczukowa, Edukacja regionalna na południowym Podlasiu : uwarunkowania i perspektywy, Siedlce
2011.
Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach, red. Mirosława BednarzakLibera, Siedlce 2007.
Edukacja obywatelska wobec migracji, red. Ewa Bobrowska, D. Gierszewski, Julia Kluzowicz, Kraków 2019.
Natasza Starik, Natalia Majchrzak (redakcja naukowa),Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Poznań 2017.
https://eul.ceo.org.pl/sites/eul.ceo.org.pl/files/edukacja_obywatelska_w_polsce.pdf
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Ćwiczenia: klasyczne metody wykorzystywane na ćwiczeniach z przedmiotów z dziedziny nauk
humanistycznych i społecznych. Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z literaturą, praca z multimediami,
elementy metody projektu.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Ćwiczenia: efekty kształcenia będą weryfikowane podczas ćwiczeń w trakcie dyskusji, kolokwium oraz
podczas tworzenia przez studentów dokumentacji szkolnej.
Forma i warunki zaliczenia:
Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81% db.+ ; 80-71% - db.; 70-61 % - dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst.
Zaliczenie ćwiczeń: ocena z kolokwium. Oceniona zostanie praca nad dokumentacją szkolną oraz
całokształt pracy na ćwiczeniach.
Bilans punktów ECTS*:
Udział w wykładach i ćwiczeniach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium

35

Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS za przedmiot

3

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Promocja dziedzictwa kulturowego w mediach

The promotion of cultural heritage in the media

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

Szósty

Liczba punktów ECTS:

4

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Beata Kozaczyńska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr Beata Kozaczyńska

Założenia i cele przedmiotu

Przygotowanie do upowszechniania wiedzy o dziedzictwie
kulturowym z wykorzystaniem nowoczesnych form
przekazu w prasie, radio, telewizji i Internecie.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę o środkach, metodach i instytucjach
upowszechniających i popularyzujących naukę historyczną

S_W18

W_02

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy nauczyciela i
popularyzatora historii

S_W19

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Samodzielnie poszukuje i systematyzuje informacje dotyczące historii
powszechnej i Polski oraz z zakresu nowoczesnych środków promocji dziejów
ojczystych.

S_U19

U_02

Prezentuje efekty swojej pracy w przemyślany, usystematyzowany sposób z
wykorzystaniem różnorodnych form przekazu w tym również w języku obcym.

S_U22

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotów do realizowania zadań związanych z zawodem nauczyciela i
propagowania dziejów ojczystych

S_K09

K_02

Szanuje i promuje polskie tradycje patriotyczne w środowisku lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.

S_K10

K_03

Jest gotów do inicjowania działań mających na celu promowanie dziedzictwa
narodowego.

S_K11

Forma i typy zajęć:

30 ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka i nauk pomocniczych historii podstawowa
umiejętność obsługi komputera; umiejętność obsługi skanera.
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dziedzictwo kulturowe, sposoby jego postrzegania i odbioru.
Rola czasopism historycznych w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego.
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego przez biblioteki cyfrowe.
Digitalizacja obrazu i dźwięku a promocja dziedzictwa kulturowego.
Instytucje narodowe zajmujące ochroną i popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego w Polsce.
Wirtualne muzea w promowaniu dziedzictwa kulturowego Polski.
Telewizja w upowszechnianiu polskiej kultury narodowej.
Popularyzacja obiektów dziedzictwa przemysłowego w mediach.
Upowszechnianie ginących zawodów (wybrane rzemiosła).
Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w programach radiowych.
Film a promocja dziedzictwa kulturowego Polski.
Internet w promocji dziedzictwa kulturowego (wybrane zasoby).
Promocja dziedzictwa w social mediach.

Literatura podstawowa:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. nauk. Murzyn M. A., Purchla J., Kraków 2007.
Ekonomika kultury: od teorii do praktyki, red. nauk. B. Jung, Warszawa 2011.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków
2000.
Levinson P., Nowe, nowe media, Kraków 2010.
Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, pod red. M. Ausza, M. Szabaciuk, Lublin 2015.
Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, pod red. J. Rulki, B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002.
Literatura dodatkowa:
Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online i kultura uczestnictwa, Warszawa 2011.
Dragević M., Stojković B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.
Dziedzictwo kulturowe Mazowsza. T. 2. Sztuka, literatura, muzyka, historia, pod red nauk. M. Sołtysiaka i A.
Stawarza, Warszawa 2002.
Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, pod red. M. Sokołowskiego, Toruń 2008.
Mejzner M., Patrimonium - dziedzictwo kulturowe online, „Bibliotekarz” 2018, nr 4, s. 4-7.
Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, pod red. Z. Jasińskiego, T.
Lewowickiego, Opole 2007.
Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012.
Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach
2004-2014 (raport końcowy), Małopolski Instytut Kultury
(https://www.nck.pl/upload/2018/06/raportkoncowy.pdf – dostęp 30.09.2018).
Region, tożsamość, edukacja, pod red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobeckiego, Białystok 2005.
Roguska A., Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej, Kraków 2008.
Wybrane czasopisma, np. „Wiadomości Historyczne”, „Mówią Wieki”, „Bibliotekarz” (2007; 2010).
You tube w edukacji: strategie nadawcze wideoblogerów, Kraków 2018.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Ćwiczenia polegające na prowadzeniu ze studentami rozmów i dyskusji, wspomaganych technikami
multimedialnymi; prezentacja referatów; praca z tekstem.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Efekty kształcenia sprawdzane będą w trakcie zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie oceny pracy semestralnej (w postaci prezentacji
multimedialnej) z zakresu problematyki promocji dziedzictwa kulturowego Polski. Obowiązuje skala ocen: 0 –
50 % - niedostateczny; 51 - 60% - dostateczny; 61 - 70% - dostateczny plus; 71 – 80% - dobry; 81 – 90% dobry plus; 91 – 100% bardzo dobry.
Bilans punktów ECTS:
Udział w ćwiczeniach

30

Przygotowanie prezentacji multimedialnej lub referatu 70
Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:

Gry w nauczaniu historii

Games in teaching history

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:

Historia

Wydział Nauk Humanistycznych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiów:
Semestr:

Trzeci

szósty

Liczba punktów ECTS:

4

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
możliwością wykorzystania gier w nauczaniu historii.
Studenci zapoznają się z grami planszowymi, RPG (Role
Play Games) i grami komputerowymi. Kolejnym celem
przedmiotu jest ukazanie sposobów tworzenia gier, ich
scenariusza, a także w węższym stopniu ukazanie
budowy gry komputerowej.

Symbol
efektu

Efekty uczenia się
WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem
S_W14
w szkole podstawowej

W_02

Zna metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym
zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów szkoły podstawowej.

S_W15

W_03

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu historii powszechnej i dziejów Polski

S_W16

W_04

Posiada zaawansowaną wiedzę o środkach i metodach

S_W18

W_05

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat uwarunkowań pracy nauczyciela i
popularyzatora historii

S_W19

W_06

Zna i rozumie zasady organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz
możliwości wykorzystania przy ich działaniu różnych form przedsiębiorczości

S_W21

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Umie rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów szkoły
podstawowej oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny
rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i
wychowania oraz w życiu społecznym.

S_U03

U_02

Umie projektować i realizować programy nauczania w szkole podstawowej z
uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

S_U04

U_03

Umie rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego
myślenia uczniów szkoły podstawowej.

S_U08

U_04

Potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia
szkoły podstawowej, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku.

S_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Jest gotowy do realizowania zadań związanych z zawodem nauczyciela i
propagowania dziejów ojczystych

Forma i typy zajęć:

S_K09, S_K10,
S_K11

30 Ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o kulturze oraz technik komputerowych.
Treści modułu kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nauczanie przez zabawę.
Podział gier.
Gry planszowe.
Gry karciane i RPG.
Adaptacje literatury popularnej do gier.
Gra komputerowa w kulturze popularnej.
Tworzenie scenariusza gier 2 x
Gra komputerowa –budowa, 2x.
Gry komputerowe w nauczaniu 2x.
Przykłady gier komputerowych.
Fantastyka a rzeczywistość historyczna Uniwersum.
Zaliczenie i kolokwium.

Literatura podstawowa:
Goźlinska E. Jak konstruować grę dydaktyczną. Warszawa 2004
Nowocień Rafał, Tworzenie gier komputerowych: kompendium producenta, Gliwice 2020.
Kochanowicz Rafał Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej: analizy, interpretacje i
wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury, Poznań 2014.
Mike Geig Unity: przewodnik projektanta gier: 24h do własnej gry! Gliwice 2015
Ulfik-Jaworska Iwona, Komputerowi mordercy: tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy
komputerowych, Lublin 2005.
Dzieci konsoli: uzależnienie od gier Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak, Poznań 2014.
Tworzenie gier internetowych: receptury / Evan Burchard, Gliwice, 2014.
Coates Paul, Bura Juriy Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android : w językach
HTML5, CSS3 i JavaScript, 2013.
Literatura dodatkowa:

Alien vs. Predator? : gry komputerowe a badania literackie / Jan Stasieńko, Wrocław 2005
Wybrana literatura popularna – Sapkowski, Saga o Wiedźminie. Trylogia husycka. Lux perpetua,
Narrenturm, Boży wojownicy.
Izdebski Paweł, Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? Warszawa
2019.
Szrejter Artur Demonologia germańska: duchy, demony i czarownice, Gdańsk 2011.
Wielka księga demonów polskich: leksykon i antologia demonologii ludowej Barbara i Adam Podgórscy,
Katowice 2005.
Falk Feliks, Scenariusze filmowe, Tarnów, 1995.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przy wykorzystaniu multimediów do
przedstawienia w sposób obrazowy niektórych zagadnień programowych, studiowanie literatury
podstawowej i pomocniczej, konsultacje.
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów na podstawie: zaliczenia w formie ustnej oraz aktywności na zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia:
Sposób oceniania:
Zaliczenie w formie ustnej 70%, Aktywność na zajęciach 30%
Sposób zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51 punktów procentowych.
Przedział punktacji (%) 0-50 - ocena 2,0; 51-60 - 3,0; 61-70 - 3,5; 71-80 - 4,0; 81-90 - 4,5; 91-100 - 5,0
Bilans punktów ECTS*:
Udział w wykładach i ćwiczeniach

30

Konsultacje z prowadzącym moduł

10

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu

60

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS za przedmiot

4

