
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Język obcy/ Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:   English 

Język wykładowy:  angielski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia 

Jednostka realizująca:   Centrum Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr inż. Danuta Olejnik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 

poziomie B2+ oraz rozwijanie umiejętności 

posługiwania się słownictwem specjalistycznym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 Student zna:  

W_01 

terminologię angielską z dziedziny historii i właściwe struktury leksykalno-

gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej  

w zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia. 

 

W_02 zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.  

W_03 strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 Student potrafi:  

U_01 zrozumieć teksty z zakresu historii; K_U18 

U_02 wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności; K_U18 

U_03 formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny historii; K_U18 

U_04 brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych; K_U18 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 
Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym  

i przyszłej pracy zawodowej; 
K_U18, K_K05 

K_02 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 

oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. 
K_U18, K_K05 

K_03 Współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U18, K_K05 

Forma i typy zajęć: Konwersatorium (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B2  ESOKJ    

Treści modułu kształcenia: 

1. Historia powstania mediów; komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. 

2. Gramatyczne i interpunkcyjne cechy nagłówków gazet oraz analiza i redagowanie artykułów. 

3. Analiza, streszczenia i tłumaczenie tekstów z literatury anglojęzycznej i źródeł historycznych. 

4. Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem tematyki kulturoznawczej i historycznej. 

5. Współczesne społeczeństwa anglojęzyczne. 

Literatura podstawowa: 

1. Cambridge English for the Media, Nick Ceramella and Elizabeth Lee, wyd. Cambridge.  

2. America in close-up, Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil Norman-Risch, wyd. Longman 

3. Britain in close-up, David McDowall, wyd. Longman 

4. Life in modern America, Peter Bromhead, wyd. Longman 

Literatura dodatkowa: 

1. Teaching English Through Culture Teaching Culture Through English, Joanna Bogusławska, Agata 

Mioduszewska, wyd. Poltext; 

2. Pathways to Literature, Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing; 

3. Lexical Compendium Media, Krystyna A. Luto, Maciej Ganczar, wyd. Poltext; 

4. Żegnajcie błędy! Angielski dla Polaków, Terence Clark-Ward, Bartosz Czartoryski, wyd. Poltext; 

5. An illustrated history of Britain, David McDowall, wyd. Longman; 

6. An illustrated history of the USA, Bryn O'Callaghan, wyd. Longman; 

7. British government and politics, G.M. Lewis, wyd. Casdec Ltd; 

8. Constitution of the Government of Poland, the third of May 1791, London; 

9. The world of English, Mark Farrel, wyd. Longan; 

10. Wielki słownik angielsko-polski, polsko angielski wyd. PWN-Oxford; 

11. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 

12. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, publikacje naukowe i podręczniki z zakresu filologii 

polskiej. 

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, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami 

multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne kolokwia (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie 

zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

1. kolokwium sprawdzającego 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) 

 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 ćwiczeniach  30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  16 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  4 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach  18 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  22 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  10 godzin  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki specjalistyczny 

Nazwa w języku angielskim:  Specialist German 

Język wykładowy:   niemiecki (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   Obowiązkowy 

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

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:   Drugi 

Liczba punktów ECTS:   2 

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+ ESKOJ oraz rozwijanie 

umiejętności posługiwania się słownictwem 

specjalistycznym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 Student zna:  

W_01 

Terminologię niemiecką z dziedziny historii i właściwe struktury 

leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej 

w zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia. 

 

W_02 Zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.  

W_03 Strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 Student potrafi:  

U_01 Zrozumieć teksty z zakresu historii. K_U13 

U_02 Wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności. K_U13 

U_03 Formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny historii. K_U16 



U_04 Brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych. K_U16 

U_05 Współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U12, K_U19 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się. K_K04 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B2 ESOKJ.                                                             

Treści modułu kształcenia: 

1. Historia powstania mediów; komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. 

2. Gramatyczne i interpunkcyjne cechy nagłówków gazet oraz analiza i redagowanie artykułów. 

3. Analiza, streszczenia i tłumaczenie tekstów z literatury niemieckojęzycznej i źródeł historycznych. 

4. Nauczanie języka niemieckiego z wykorzystaniem tematyki kulturoznawczej i historycznej. 

5. Współczesne społeczeństwa niemieckojęzyczne. 

Literatura podstawowa: 

1. Jochen Hörisch: Eine Geschichte der Medien. Vom Urknall zum Internet, 2004, Suhrkamp Verlag. 

2. Joachim R. R. Höflich: Der Mensch und seine Medien: Mediatisierte interpersonale Kommunikation. 

Eine Einführung, 2015, Springer 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, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami 

multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne kolokwia (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie 

zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

1. Kolokwium sprawdzającego stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

2. Jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

3. Aktywności na zajęciach oraz frekwencji.  

Kryteria oceniania:  

1. 0-50% − niedostateczna (2,0) 

2. 51-60% − dostateczna (3,0) 

3. 61-70% − 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 ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 16 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

 

 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język obcy/ Język rosyjski 

Nazwa w języku angielskim:  Russian 

Język wykładowy:  rosyjski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  dwa 

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+ ESKOJ oraz rozwijanie umiejętności 

posługiwania się słownictwem specjalistycznym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 W_01 

Student zna terminologię rosyjską z dziedziny historii i właściwe struktury 

leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w 

zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia. 

 

 W_02 
Student zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i 

pisemnych. 
 

 W_03 
Student zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego 

porozumiewania się. 
 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 U_01 Student potrafi zrozumieć teksty z zakresu historii. K_U18 

 U_02 Student potrafi wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności. K_U18 

 U_03 
Student potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z 

dziedziny historii. 

K_U18 

 U_04 Student potrafi brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych. K_U18 



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_K05 

 K_02 
Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. 

K_K02, K_K05 

 K_03 
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role. 

K_K02, K_K05 

Forma i typy zajęć: Konwersatorium (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie B2 ESOKJ 

Treści modułu kształcenia: 

1. Historia powstania mediów; komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. 

2. Gramatyczne i interpunkcyjne cechy nagłówków gazet oraz analiza i redagowanie artykułów. 

3. Analiza, streszczenia i tłumaczenie tekstów z literatury rosyjskojęzycznej i źródeł historycznych. 

4. Nauczanie języka rosyjskiego z wykorzystaniem tematyki kulturoznawczej i historycznej. 

5. Współczesne społeczeństwa rosyjskojęzyczne. 

Literatura podstawowa: 

Materiały autorskie przygotowane przez nauczyciela.  

Literatura dodatkowa: 

Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, publikacje naukowe i podręczniki z zakresu historii. 

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, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami 

multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne kolokwia (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie 

zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia:  

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

kolokwium sprawdzającego 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 ćwiczeniach (30 godzin) 30 godzin 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 16 godzin 

Samodzielne przygotowywanie się do kolokwiów  4 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Koncepcje pedagogiczne w dziejach Europy 

Nazwa w języku angielskim:   Pedagogical concepts in the history of Europe 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia  

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Społecznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   I 

Semestr:  II 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Aneta Niewęgłowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Aneta Niewęgłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i miejsca 

koncepcji wychowawczych na przestrzeni dziejów. 

Nabycie umiejętności wykorzystania znajomości 

koncepcji pedagogicznych w życiu prywatnym i 

zawodowym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Odniesienie do 
charakterystyki 
drugiego stopnia 
efektów uczenia 
się dla 
kwalifikacji na 
poziomie 7 PRK  
– kod składnika 
opisu PRK dla 

W_01 

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji 

społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej 

ewolucji 

P7S _WG 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i 

formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności 

stosowanej wiedzy 

P7S _UW 

Symbol Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu 



efektu kierunkowego 

K_01 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 
P7S _KK 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z historii z wcześniejszych etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz 

sposobów ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. 

2. Podstawowe pojęcia: pedagogika, system pedagogiczny, system wychowania, itp. 

3. Koncepcje pedagogiczne w starożytności (na przykładzie przedstawicieli Grecji i Rzymu). 

4. Średniowieczne modele wychowania. 

5. Renesansowe koncepcje wychowania człowieka (w Europie Zachodniej i Polsce). 

6. XVII wieczna koncepcja J. A. Komeńskiego. 

7. Koncepcje pedagogiczne w czasach oświecenia. 

8. Poglądy na wychowanie przełomu XVIII i XIX wieku. 

9. Najważniejsze europejskie koncepcje pedagogiczne XX  wieku. 

10. Podsumowanie zajęć. Wnioski, spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Możdżeń I. S., Historia wychowania, 1: do 1795, Sandomierz 2006 

2. Możdżeń I. S., Historia wychowania, 2: 1795-1918, Sandomierz 2006 

3. Możdżeń S., Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000 

4. Polska myśl pedagogiczna po 1918 r, red. E. Brodacka-Adamowicz, Siedlce 2001 

5. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015 

6. Światowa myśl pedagogiczna XX wieku. Wybrani przedstawiciele, red. E. Brodacka-Adamowicz, 

Siedlce 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Draus J., Terlecki R., Historia wychowania, t. II, Kraków 2005 

2. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965 

3. Litak S., Historia wychowania, t. I, Kraków 2004 

4. Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład (z elementami dyskusji) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z obszaru wiedzy będą weryfikowane podczas zaliczenia pisemnego obejmującego zadania 

sprawdzające wiadomości nabyte przez studenta oraz stopień zrozumienia zagadnień będących 

przedmiotem wykładu.Efekty z obszaru umiejętności i kompetencji będą weryfikowane za pomocą 

wypowiedzi ustnych oraz podczas udziału w dyskusjach na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę 

uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 

1. 0-50% − niedostateczna (2,0) 

2. 51-60% − dostateczna (3,0) 

3. 61-70% − 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 

Wykład 30 

Konsultacje 7,5 

Zaliczenie przedmiotu 2,5 

Studia nad literaturą przedmiotu 25 

Przygotowanie do zaliczenia 13 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Komunikaty i manipulacje – efektywność interakcji 
społecznej 

Nazwa w języku angielskim:  Communication and manipulation - the effectiveness of social interaction 

Język wykładowy:  Język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Społecznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Cezary Kalita 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Cezary Kalita 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów ze zjawiskami społecznymi 

dotyczącymi komunikacji społecznej i jej znaczenia w 

budowaniu interakcji społecznych opartych na 

treściach racjonalnych. Ochrona przed zakłóceniami 

poznawczymi na poziomie emocjonalnym, 

logicznym, epistemicznym, statystycznym, itd., 

których celem jest unikanie (neutralizowanie) 

patologii w relacjach społecznych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
obszarowego 

W_01 

Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, szczególnie będących 

wynikiem procesów komunikacyjnych i występujących między nimi 

prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych 

kategorii więzi społecznych. 

S2A_W04 

W_02 

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w 

odniesieniu do społecznych i komunikacyjnych obszarów aktywności 

człowieka. 

S2A_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz 

wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi - odróżniać prawdę od 
S2A_U01 



zakłóceń komunikacyjnych i epistemicznych. 

U_02 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i 

przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne 

opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz (krytycyzm poznawczy). 

S2A_U02 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób. 
S2A_K01 

K_02 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. 
S2A_K06 

Forma i typy zajęć:  Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych oraz 

elementów metod badań nauk społecznych 

Treści modułu kształcenia: 

1. Prawda jako wartość epistemiczny w naukach społecznych i jej wpływ na jakość interakcji 

życiowych 

2. Deflacyjne teorie prawdy - między doksa a episteme. 

3. Komunikaty a manipulacje: dezinformacja, postprawda (post-truth), fake news, plotka, itd. 

4. Media (społecznościowe) a kształtowanie komunikatów i zakłóceń. 

5. Kulturowe i geograficzne postrzeganie rzeczywistości społecznej - miejsce i czas myśli nami. 

6. Dwa umysły poznawcze: szybki i wolny - znaczenie pogłębionej refleksji - „pułapki umysłu”. 

7. Interpretacja badań społecznych - ku optymalnym wnioskom. 

8. Budowanie krytycznego podmiotu poznawczego - zgromadzony zasób kulturowy a jakość 

społeczeństwa 

9. Kapitały: ludzki i społeczny. Znaczenie sieci interakcyjnych - zaufanie. 

10. Konformizm a oszustwo - ucieczka od realności społecznej (narracje, fabuły). 

Literatura podstawowa: 

1. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Poznań 2012. 

2. Wolkoff W., Dezinformacja oręż wojny, tłum. A. Arciuch, Warszawa 1991. 

3. Nisbett R.E., Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia, tłum. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 

2016. 

4. Taleb N.N., Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, tłum. O. Siara, Warszawa 

2016. 

Literatura dodatkowa: 

1. Konnikova M., Myśl jak oszust, żeby nie dać się oszukać, tłum. A. Mitraszewska, Warszawa 2016. 

2. Nisbett R.E., Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, tłum. E. 

Wojtych, Sopot: Smak Słowa 2015. 

3. Sloterdijk P., Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, tłum. B. Cymbrowski, Warszawa 

2011. 

4. Konnikova M., Myśl jak Sherlock Holmes, tłum. M. Chyb, Warszawa 2015. 

5. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007. 



6. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Warszawa – 

Wrocław 1997. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, elementy dyskusji (aktywizacja) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum  oceny 3.0 z kolokwium punktowanego od 0 do 

10 punktów. Skala ocen: 

1. 0-50% − niedostateczna (2,0) 

2. 51-60% − dostateczna (3,0) 

3. 61-70% − 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 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas 

wykładu 
30 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas 

konsultacji 
5 

przygotowanie do kolokwium i zaliczenia 20 

przestudiowanie zadanej literatury 15 

przygotowanie referatu/prezentacji 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   System komunikacji interpersonalnej 

Nazwa w języku angielskim:   Interpersonal communication system 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia  

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Społecznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   II 

Semestr:  III 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zaznajomienie studentów z podstawami teorii 

komunikacji interpersonalnej, doskonalenie 

indywidualnych umiejętności w tym zakresie . 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się dla 

kwalifikacji na 

poziomie 7 PRK  

– kod składnika 

opisu PRK dla 

W_01 
Student posiada wiedzę o człowieku, pogłębioną w odniesieniu do 

aktywności człowieka jako nadawcy i odbiorcy aktów komunikacyjnych 
P7S _WG 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 

uwarunkowań procesu komunikacji interpersonalnej, przyczyn jej zakłóceń, 

potrafi formułować własne opinie dotyczące barier czynników 

zaburzających proces komunikacji. 

P7S _UW 

U_02 Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej dotyczącej wybranego P7S _UW 



aspektu komunikacji interpersonalnej. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. 
P7S _KK 

Forma i typy zajęć:  Wykład – 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 -  

Treści modułu kształcenia: 

1. Pojęcie -  komunikacja międzyludzka.  

2. Komunikacja niewerbalna: funkcje komunikacji niewerbalnej; subsystemy komunikacji 

niewerbalnej; dziesięć podstawowych form niewerbalnego komunikowania się ludzi. 

3. Komunikacja werbalna- językowa; rodzaje wypowiedzi werbalnych.  

4. Dialogowe formy w komunikacji interpersonalnej (rozmowy, dyskusje, negocjacje).  

5. Asertywność; istota pojęcia asertywności; techniki pozwalające na obronę swoich praw w 

kontaktach interpersonalnych.; zasady organizacji wypowiedzi i zasady organizacji kontaktu 

interpersonalnego; zasady prowadzenia dyskusji; grupowe formy rozwiązywania problemów; 

6. Techniki dyskusji twórczej.  

7. Typologia konfliktów międzyludzkich; sposoby ich rozwiązywania. 

8. Zasady prowadzenia negocjacji. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2014 

2. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002 

Literatura dodatkowa: 

1. Pease A i B, Mowa ciała, Poznań 2007 

2. Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych, Warszawa 1999 

3. Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2001 

4. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład (z elementami dyskusji) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

1. Wiedza: W_01 – weryfikacja efektu w postaci odpowiedzi ustnej w ramach zaliczenia. 

2. Umiejętności: U_01 – weryfikacja efektu w postaci odpowiedzi ustnej w ramach zaliczenia, U_02 – 

weryfikacja efektu w postaci eseju pisanego w ramach zaliczenia. 

3. Kompetencje społeczne: K_01 – weryfikacja efektu w postaci eseju pisanego oraz odpowiedzi 

ustnej w ramach zaliczenia. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie ustne - wiedza i umiejętność zastosowania tej wiedzy do interpretacji wybranej sytuacji 

komunikacyjnej – 80% oceny. Esej – na jeden z tematów do wyboru - 20% oceny. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład  

Konsultacje  

Zaliczenie przedmiotu  

Studia nad literaturą przedmiotu  

Przygotowanie do zaliczenia  

Łącznie 75 godz.  

3 pkt. ECTS 

30 godz. 

7,5 godz. 

2,5 godz. 

25 godzin 

13 godz. 

75 godz.  

 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Profilaktyka uzależnień 

Nazwa w języku angielskim:  Addiction prevention 

Język wykładowy:  język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
kierunki studiów prowadzone w UPH w 

Siedlcach 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Społecznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

jednolite magisterskie 

Rok studiów:  pierwszy – drugi / pierwszy - piąty 

Semestr:  pierwszy – czwarty / pierwszy - dziesiąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przybliżenie problematyki profilaktyki uzależnień 

od substancji chemicznych oraz behawioralnych. 

Dostrzeganie symptomów etapów uzależnienia i  

planowanie działań pomocowych.  

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK – poziom 7 

W_01 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty i zjawiska odnośnie 

mechanizmów uzależniania się. Umie wiedzę teoretyczną zastosować w 

praktycznych rozwiązaniach dotyczących planowania działań 

profilaktycznych w odniesieniu do grupy docelowej. 

P7S_WG 

W_02 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane 

z obszarem uzależnień, w szczególności profilaktyką uzależnień. Poznanie 

zjawisk oraz teorii wyjaśniających złożone zależności osób wchodzących w 

proces uzależnienia i możliwe zakresy.  

P7S_WK 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK – poziom 7 

U_01 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w formułowaniu propozycji 

rozwiązywań dotyczących działań odnośnie profilaktyki uzależnień poprzez  

krytyczną analizę i syntezę zastanych informacji. 

P7S_UW 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 

charakterystyki 



drugiego stopnia 

PRK – poziom 7 

K_01 
Jest gotów do wypełniania, inspirowania i organizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego w obszarze profilaktyki uzależnień. 
P7S_KO 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu podstaw pedagogiki i/lub psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie sylabusa, omówienie literatury przedmiotu, wskazanie 

na efekty uczenia się i sposoby końcowego zaliczenia przedmiotu 

2. Poziomy profilaktyki uzależnień: uniwersalna, selektywna, wskazująca  

3. Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii 

4. Czynniki leczące i zagrażające związane z uzależnieniami  

5. Przyczyny i znaczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży  

6. Podstawowe mechanizmy uzależnień 

7. Kryteria rozpoznawania uzależnienia wg ICD-10/ICD-11 

8. Fenomen odporności – resilience 

9. Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych 

10. Przykłady zespołów abstynencyjnych od wybranych substancji psychoaktywnych wg kryterium 

diagnostycznym ICD-10 Transteoretyczny model zmiany Prochaski i DiClemente  

11. Zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych: nikotyny, alkoholu, marihuany, 

amfetaminy, itd. 

12. Zagrożenia uzależnieniem od: jedzenia, zakupów, pornografii, hazardu  

13. Zagrożenia związane z nowymi uzależnieniami: telefon komórkowy, portale społecznościowe, 

niekontrolowane uprawianie sportu, tatuowanie ciała, itp. 

14. Prezentacja scenariuszy zajęć z profilaktyki uzależnień  

15. Zakończenie zajęć. Podsumowanie i wnioski 

Literatura podstawowa: 

1. J.Cz. Czabała, Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. 

2. B. Kiełbasa, Profilaktyka uzależnień: narkotyki, alkohol, leki, sterydy, Dla rodziców, Cz. 1, 

Wydawnictwo Projekt-KOM, Sosnowiec 2007. 

3. J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015. 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/projekty/Programy_profilaktyczne_J.Szymanska_Wyd_II.pdf 

4. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Profilaktyka, 

https://www.kbpn.gov.pl/profilaktyka.htm?id=104890   

Literatura dodatkowa: 

1. T. Kowalkiewicz (red.), Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, 

Warszawa 2016. 

2. M. Dziewiecki, Integralna profilaktyka uzależnień w szkole: krótki poradnik psychologiczny, 

Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, Kraków 2003. 

3. S. Pietruszka, A. Roguska, Portrety psychologiczne klientów sklepów z tanią odzieżą na przykładzie 

Polski, Психология сегодня: взгляд современного студента: cборник материалов XI 

международной студенческой научно-практической конференции по психологии. Брест, 13 мая 

2016 года / под общей редакцией И.В. Шматковой. Брест 2016, s. 214-217. 

http://hdl.handle.net/11331/1047 

4. National Institute on Drug Abuse. Advancing Addiction Science, 



https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/preventing-drug-

misuse-addiction-best-strategy 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład problemowy aktywizujący, elementy działań projektowych i warsztatowych. 

Formy: zbiorowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą weryfikowane na podstawie opracowanego 

scenariusza zajęć z profilaktyki uzależnień i jego przedstawienia/obrony zaproponowanego rozwiązania. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną 
Podstawą zaliczenia jest przygotowanie scenariusza zajęć profilaktycznych dla grupy docelowej odnośnie 
wybranego uzależnienia od wybranych substancji psychoaktywnych lub behawioralnych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

wykłady 30 godzin 

konsultacje 8 godzin 

studiowanie literatury przedmiotu przez studenta  20 godzin 

praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem scenariusza zajęć  
12 godzin 

przygotowanie obrony zaproponowanego 

rozwiązania odnośnie przedstawianego scenariusza 

studenta  

5 godzin 

łącznie 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

wykłady 18 godzin 

konsultacje 5 godzin 

studiowanie literatury przedmiotu przez studenta  25 godzin 

praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem scenariusza zajęć  
17 godzin 

przygotowanie obrony zaproponowanego 

rozwiązania odnośnie przedstawianego scenariusza 

studenta  

10 godzin 

łącznie 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Etyka zawodowa 

Nazwa w języku angielskim:  Professional ethics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   obszar nauk społecznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Społecznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Cezary Kalita 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Cezary Kalita 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z teoriami i nurtami w etyce w 

ujęciu historycznym oraz przedstawienia 

współczesnych propozycji opisu doświadczenia 

moralnego człowieka w różnych koncepcjach etyk 

szczegółowych ze szczególnym uwzględnieniem etyki 

zawodowej (kodeksy deontologiczne). Omówienie 

poszczególnych dylematów życia moralnego człowieka i 

jego zawodowej działalności, podstawowych wartości, 

w ich układzie hierarchicznym, a także norm 

postępowania wraz z ich interioryzacją, kształcenie 

osobistych postaw etycznych, takich jak: sumienność, 

uczciwość, prawość, odpowiedzialność za kształt 

własnego życia poprzez ustawiczne doskonalenie – 

samokształcenie, samowychowanie, dorastanie do 

mistrzostwa w pełnionej roli społecznej czy zawodowej. 

Pogłębianie umiejętności współżycia społecznego: 

gotowość do dialogu, tolerancji, asertywna ingerencja 

wychowawcza, poczucie odpowiedzialności za innych; 

wzajemny szacunek, zaufanie, troska o dobro 

społeczne. Zdecydowane i konsekwentne 

dystansowanie się do wszelkich patologii (korupcja) i 

wszelkiego rodzaju demoralizacji występujących w 

życiu zawodowym i działalności profesjonalnej. 

Symbol efektu Efekt uczenia się: WIEDZA Symbol 

efektu 



kierunkowego 

W01 

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, 

wartości i normy życia społecznego, a także działającym w tych 

strukturach 

S2A_W05 

W02 

Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach (obyczajowych, prawnych, 

moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i 

rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 

zmianach i sposobach działania 

S2A_W07 

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

U01 

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi (etycznymi) oraz 

wybranymi normami i regułami (obyczajowymi, prawnymi, zawodowymi, 

moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

S2A_U05 

U02 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych 

w języku polskim dotyczących zawodowych dylematów etycznych 

związanych z kierunkiem studiów i prognozowaną karierą zawodową 

S2A_U09 

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

K01 
Potrafi odpowiednio określić priorytety (hierarchię wartości) służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 
S2A_K03 

K02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z 

wykonywaniem zawodu 
S2A_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych 

Treści modułu kształcenia: 

1. Etyka a moralność, etyka a takt (estetyka); przedmiot etyki (co bada i czego uczy etyka), teologia 

moralna, anatomia i geneza moralności (etyki heterogeniczne a etyki autonomiczne). 

2. Początek filozofii a rozważania moralne: zestawienie mądrości religijnej i laickiej zawartych w biblii i 

sentencjach mędrców greckich; mądrość jako zasada postępowania moralnego (uwikłanie w 

kontekst kulturowo-historyczny). Powstanie refleksji moralnej w związku z odkryciem duchowości 

(άρετή) człowieka przez Sokratesa; początki etyki. Początek historii „dobra” – problem rozumienia 

άγαθός. Dobro samo w sobie a idea dobra (Platon), dobro jako cel ludzkiego dążenia (Arystoteles). 

Arystoteles i Etyka nikomachejska, εύδαιμονία, zasada „złotego środka”. 



3. Przyjemność jako najwyższe dobro – mądrość jako początek wszelkiego dobra (Epikur), doskonałe 

dobro – życie zgodne z naturą (Zenon z Kition), Dobro powstające przez połączenie się z cnotą 

(Seneka), czy istnieje rzeczywiste dobro i zło (Sekstus Empiryk). 

4. Wielkie szkoły etyczne świata greckiego jako alternatywa do świata wartości chrześcijańskich – 

Epikur, Zenon i Pirron. „Poczwórne lekarstwo” epikurejski jako esencja życia i śmierci człowieka. 

Problem szczęścia. Najwyższym dobrem jest Bóg (św. Augustyn), dobro jako działanie zgodne z 

dobra intencją (Piotr Abelard), dobro jako związek człowieka z Bogiem (Tomasz z Akwinu). 

5. Rozum i poznanie podstawowymi cechami istoty ludzkiej - racjonalizm Kartezjusz; sceptycyzm 

metodologiczny; myślenie konstytuujące bycie; etyka tymczasowa. Próba stworzenia etyki 

naukowej. Wzajemne relacje podmiotu i przedmiotu poznania w filozofii Kanta; moralność 

wypływająca z obowiązku. Dobro jako dobra wola (Kant). Etyczność jako wiedza o tym, co dobre 

samo w sobie i dla siebie oraz postępowanie według niej (Hegel). Dobro jako użyteczność 

(Bentham), przyjemność a dobro (J. S. Mill). Utylitaryzm zasad a utylitaryzm czynów. Utylitaryzm 

idealny G.E. Moore. Najwyższym dobrem „ludzki” człowiek (K. Marks, F. Engels), etyki 

materialistyczne. Dobro jako twórcza wola życia (F. Nietzsche), dobro jako cześć dla życia (A. 

Schweitzer), dobro jako odpowiedzialność za siebie i ludzkość (J.P. Sartre). Dobro obiektywne - 

dobro własnego bytu, dobro świata, dobro Boga (K. Wojtyła), czy dobro i zło są względne (W. 

Witwicki), niebezpieczeństwa relatywizmu etycznego (L. Kołakowski), amoralność (J. Ortega y 

Gasset). Postmodernizm: odrzucenie mitu absolutnej prawdy; dowartościowanie tego co odrzucone 

i marginalne; rozbicie złudnej jedności świata; nie ma już prawdy są tylko poglądy. Problem 

relatywizmu moralnego. 

6. Współczesne teorie etyczne: formalizm R. Hare’a, utylitaryzm P. Singera, etyka umowy społecznej i 

teoria sprawiedliwości J. Rawlsa, teoria uprawnień i liberarianizm R. Nozicka, Etyka cnoty A. 

MacIntyre’a, etyka miłości bliźniego Gandiego. 

7. Zasady racjonalnej miłości własnej a zasady sumienia. Etyka indywidualna: autonomia, „słaba” 

wola, uprawnienia moralne (prawa naturalne, prawa człowieka, prawa niezbywalne), samobójstwo. 

8. Dobrowolne zobowiązania: wierność, paternalizm, tolerancja, biznes (chciwość, zawiść, 

sprawiedliwa cena, etyka biznesu).  

9. Praca jako wartość etyczna. 

10. Bioetyka i etyki ekologiczne - P. Singer. Etyka zdrowia. Etyka indywidualna: autonomia, słaba wola, 

uprawnienia moralne (prawa naturalne, prawa człowieka, prawa niezbywalne), samobójstwo, 

eutanazja. Moralność seksualna: pornografia, prostytucja, homoseksualizm, przerywanie ciąży. 

Moralność społeczna: równość, okrucieństwo, kara, odpowiedzialność zbiorowa. Etyka polityczna i 

życia publicznego: wolność, nieposłuszeństwo obywatelskie, pacyfizm, obowiązki polityczne. 

11. Deontologia (etyka zawodowa) - kodeksy etyki zawodowej a życie publiczne. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, 2002. 

2. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, tłum. W.J. Bober, R. Dobrowolski i inni, Warszawa 2002. 

3.  A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A. 

Chmielewski, Warszawa  2002. 

Literatura dodatkowa: 

1. R. M. Hare, Myslenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański, Warszawa 

2001. 

2. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, tłum. J. Łoziński, Poznań 1995. 

3.  J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka. Świat wartości moralnych, (wybór tekstów z historii etyki), 

Warszawa – Wrocław 1994. 

4. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze, Toruń 

1997. 



5. P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Warszawa 2003. 

6. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, elementy dyskusji (aktywizacja) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium i praca zaliczeniowa (dylemat etyczny) 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum  oceny 3.0 z kolokwium punktowanego od 0 do 

10 punktów (praca zaliczeniowa o dylemacie moralnym - maksymalnie podnosi lub obniża ocenę o jeden 

stopień). Skala ocen: bowiązuje następująca skala ocen: bdb- od 91%, db plus – 81-90%, db – 71-80%, 

dst plus – 61-70%, dst – 51-60%, 50% i mniej – ndst. 

 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Aktywność stacjonarne niestacjonarne 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas 

wykładu 
30 18 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas 

ćwiczeń 
0 0 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas 

konsultacji 
5 5 

przygotowanie do kolokwium i zaliczenia 20 37 

przestudiowanie zadanej literatury 15 15 

przygotowanie referatu/prezentacji 5 5 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium magisterskie 

Nazwa w języku angielskim:  Seminar 

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):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy, drugi 

Semestr:  pierwszy, drugi, trzeci, czwarty 

Liczba punktów ECTS:  20 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Jarosław Cabaj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Prof. Zofia Chyra-Rolicz, dr hab. Sergiusz Leończyk, dr 

hab. Dariusz Magier, dr hab. Katarzyna Maksymiuk, dr 

hab. Maria Starnawska, dr hab. Dorota Wereda, dr 

hab. Jarosław Cabaj, prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, 

dr hab.. Robert Piętek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Opracowanie wybranych zagadnień z historii, 

doskonalenie umiejętności korzystania z opracowań 

naukowych i krytycznej analizy źródeł historycznych, 

przygotowanie studentów do napisania pracy 

magisterskiej 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się:  Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student/ka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii wybranej epoki., 

prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych 
K_W01 

W_02 

Zna zagadnienia z historii Polski (jeśli temat pracy dotyczy historii Polski). 

Posiada uporządkowaną tematycznie wiedzę z historii powszechnej na 

poziomie zaawansowanym. 

K_W03, K_W04 

W_03 
Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk 

historycznych 
K_W05, K_W06 

W_04 
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji i ich przydatności w badaniach 

historycznych 
K_W08 

W_05 
Zna i rozumie pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz konieczności 

ochrony własności intelektualnej  
K_W07 

W_06 
Zna powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi 

naukami i dziedzinami 
K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  



U_01 
Student/ka formułuje tematy badawcze; stosuje metody i techniki badań w 

zakresie historii 

K_U01, K_U04 

K_U13 

U_02 Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródłową K_U05 

U_03 

Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty 

historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci w 

usystematyzowanej formie, potrafi dokonać właściwego doboru źródeł 

informacji korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych 

K_U02, K_U03,  

K_U05, K_U09 

U_04 

Potrafi w pogłębiony sposób stosować różnorodne formy pisarstwa 

historycznego opatrzonego aparatem naukowym zgodnie z kanonami 

przyjętymi w nauce historycznej 

K_U15 

U_05 
Potrafi formułować logiczne wypowiedzi przy użyciu specjalistycznej 

terminologii historycznej i nauk pokrewnych 
K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student/ka ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności 

warsztatowych, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
K_K01 

K_02 Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych  K_K02 

K_03 
Ma świadomość dorobku pokoleń historyków i podejmuje działania na 

rzecz jego podtrzymania i propagowania 
K_K06 

Forma i typy zajęć: Seminarium, 120 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Pogłębiona wiedza z zakresu historii wybranej epoki., umiejętność korzystania z literatury naukowej oraz 

analizy źródeł historycznych 

Treści modułu kształcenia: 

1.Uwarunkowania pracy naukowej. Sprawa poszanowania własności intelektualnej i praw autorskich.  

Plagiat  

2.Przedstawienie problematyki proponowanej w ramach seminarium magisterskiego 

3.Omówienie zasad gromadzenia i opracowania bibliografii 

4.Przedstawienie zasad pisania prac akademickich 

- tworzenie rozdziałów, 

- prowadzenie kwerendy i opracowanie wyników 

- analiza i interpretacja wyników badań 

5. Wybór tematów prac magisterskich 

6. Przygotowanie konspektów pracy i ich analiza 

7. Prezentacja wyników badań  i postępów w opracowywaniu tematów  

8.Analiza przygotowanych tekstów. 

Literatura podstawowa: 

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2004 

Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn 2006. 

Literatura dodatkowa: 



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. 

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Konwersatoria, dyskusja, analiza wyników badań, analiza tekstów 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11- weryfikacja efektów na podstawie 

obecności i aktywności na zajęciach, prezentowania przez seminarzystów wyników kwerend oraz 

fragmentów pracy magisterskiej 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15 - weryfikacja efektów na podstawie 

obecności i aktywności na zajęciach, prezentowania przez seminarzystów wyników kwerend oraz 

fragmentów pracy magisterskiej 

K_K01, K_K02, K_K06 - weryfikacja efektów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, 

prezentowania przez seminarzystów wyników kwerend oraz fragmentów pracy magisterskiej 

Forma i warunki zaliczenia: 

Na zakończenie: semestru pierwszego – wybór tematu pracy i przedstawienie bibliografii; drugiego – 

przedstawienie przez studenta konspektu pracy; trzeciego – przedstawienie promotorowi 50% pracy  

(sprawdzonej, przedyskutowanej); czwartego – złożenie całej pracy magisterskiej. 

Kryteria oceny pracy zgodne z zapisami zasad dyplomowania przyjętymi dla kierunku historia Radę 

Dyscypliny Instytutu Historii z 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 130 

Prowadzenie badań 130 

Napisanie pracy 120 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztat naukowy historyka 

Nazwa w języku angielskim:  Historian's scientific workshop 

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):  drugiego stopnia  

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy  

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Jarosław Cabaj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Jarosław Cabaj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Pogłębienie wiedzy studentów na temat warsztatu 

badawczego nauk historycznych, krytyki źródła 

historycznego, doskonalenie umiejętności 

przygotowania pracy naukowej 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak też 

podstawową terminologię nauk humanistycznych 
K_W02 

W_02 

Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, 

analizy i interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych. Zna 

powiązania interdyscyplinarne historii z innymi naukami 

K_W05, K_W08, 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, 

usystematyzowanej i przemyślanej formie. Potrafi przeprowadzić 

pogłębioną krytykę źródeł historycznych.  

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Ma świadomość swojej wiedzy i rozumie konieczność rozwoju swoich 

kompetencji w badaniach historycznych. Rozumie znaczenie wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów badawczych i jest gotów zasięgania opinii 

ekspertów   

K_K01, K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza warsztatowa z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 



1.Zajęcia organizacyjne.  Założenia i cele przedmiotu. Omówienie zasad uczestnictwa w zajęciach i 

kryteriów zaliczenia 

2.Historia jako dyscyplina naukowa  

3.Źródła historyczne – definicja, rodzaje i podział,  krytyka zewnętrzna i wewnętrzna 

4.Technika pracy badawczej  

5.Przygotowanie pracy magisterskiej: problem badawczy, spis treści, przypisy, bibliografia  

6.Etyka zawodowa historyka. Plagiat 

7-8. Historia regionalna – stan badań i postulaty badawcze na przykładzie dziejów Siedlec i regionu 

9-10. Badania nad prasą regionalną i w oparciu o prasę na przykładzie Siedlec i regionu 

11-12. Wybrane problemy badań nad historią XIX i XX w. (rosyjski tekst urzędowy, raporty urzędowe w 

Królestwie Polskim, akty notarialne jako źródło do badań genealogicznych, materiały pamiętnikarskie) 

13. Główne kierunki zmian w polskiej historiografii po 1945 r.  

14. Nowe kierunki badań – dzieje kobiet polskich w XIX i XX w. 

15. Specyfika badań nad historią najnowszą 

Literatura podstawowa: 

Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznych (różne wydania)  

Świeżawski A, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001 

Literatura dodatkowa: 

Cabaj J., Prasa siedlecka z lat trzydziestych XX wieku o państwach sąsiednich, Siedlce 2021. 

Cabaj J., Dmowski R., Roguski R., Piłsudski i Siedlce, Siedlce 2018 

Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne. Pod red. Jolanty 

Kolbuszowskiej i Rafała Stobieckiego, Łódź 2010  

Kołodziejczyk A., Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997 

Mrozik A., Wywołać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u – kobiety w historii PRL-u, Teksty Drugie 4 (2011), 

s. 112-119 

Muchowski J., Swakoń R., Historia społeczno-gospodarcza, integracja nauk i szkoła Annales. Historia 

według "Historyki" w latach 1967-1995, Historyka Studia Metodologiczne 50 (2020), s. 9-33. DOI: 

10.24425/hsm.2020.134795 

Płonka-Syroka B., Kształtowanie się standardu metodologicznego i problematyki badawczej niemieckiej 

historiografi i medycyny w XX w. i jej wpływ na standard historiografi i amerykańskiej, Historyka Studia 

Metodologiczne 48 (2018), s. 51-82. DOI: 10.24425/hsm.2018.124608 

Polska Ludowa w edukacji historycznej. Pod red. M. Fica, Katowice 2019  

Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim. Zbiór studiów pod red. 

D. Kałwy, A. Walaska, A. Żarnowskiej, Warszawa 2005  

Szumski J., Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964, Warszawa 

2016   

Tekst źródła. Krytyka. Interpretacja, pod redakcją Barbary Trelińskiej, Warszawa 2005 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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_W02, K_W05, K_W08, K_W11– weryfikacja efektów w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i na egzaminie 

ustnym 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05– w indywidualnych wystąpieniach na ćwiczeniach (referaty) oraz w 

przygotowanej recenzji wybranej publikacji 

K_K01, K_K02– w trakcie ćwiczeń  

Forma i warunki zaliczenia: 

Recenzja wybranej publikacji na zaliczenie ćwiczeń. W pracy pisemnej będą oceniane: przejrzystość 

konstrukcyjna, poprawność językowa, wykorzystana literatura. Egzamin ustny – pięć pytań punktowanych (0-

2p.). kryteria ocen: 10 p. – bdb, 9 p. – db plus, 8 p.  – db, 7 p. - dst plus, 6 p. – dst; poniżej 6 p. – ndst. Z 

recenzji można uzyskać podwyższenie oceny o jeden stopień.  

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje 20 

Przygotowanie do zajęć 25 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku 

Nazwa w języku angielskim:   Auxiliary Sciences of history of XIX and XX centuries  

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):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Jarosław Cabaj 

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 Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu terminologii nauk 

historycznych i zaawansowaną z zakresu innych nauk humanistycznych i 

społecznych 

K_W02 

W_02 
Student ma pogłębioną wiedzę o różnych źródłach informacji i ich 

przydatności w badaniach historycznych 
K_W08 

W_03 

Student zna powiązania historii z naukami pokrewnymi. Rozumie 

zastosowanie metod i technik z innych dyscyplin naukowych w pracy 

historyka 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student potrafi samodzielnie zdobywać informacje, właściwie dobierając 

źródła skąd je czerpie, do sformułowanych przez siebie problemów 

badawczych 

K_U01, K_U02 

U_02 
Student potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę i krytykę źródeł 

historycznych charakterystycznych dla XIX-XXI wieku 
K_U03, K_U05 

U_03 
Potrafi dostosować metody i narzędzia badawcze i prezentować wyniki 

badań 
K_U04 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Student jest gotów do krytycznego odbioru treści historycznych i mając 

świadomość ograniczonego zasobu własnej wiedzy, jest gotów do 

korzystania z opinii ekspertów oraz istniejącego zasobu wiedzy naukowej 

K_K01, K_K02 

K_02 
Student jest gotów do stosowania się do ogólnie przyjętych norm 

etycznych w pracy zawodowej i je doskonalić 
K_K05, K_K07 

Forma i typy zajęć: ćwiczenia, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka i nauk pomocniczych historii 

Treści modułu kształcenia: 

1.Zajęcia organizacyjne. Specyfika nauk pomocniczych historii XIX i XX wieku  

2.Metrologia. Miary długości, odległości, powierzchni, wag i objętości w zborze rosyjskim 

3.Miary długości, odległości, powierzchni, wag i objętości w zaborach austriackim i pruskim 

4.Geografia historyczna w XIX i XX wieku 

5.Mapy polskie w XX wieku jako źródło historyczne 

6.Archiwoznawstwo. Archiwa na ziemiach polskich w XIX i XX w. 

7.Neografia: pojęcia i zakres 

8.Neografia: ćwiczenia w odczytywaniu pisma 

9.Genealogia. Poszukiwanie przodków. Sporządzanie tablic genealogicznych  

10.Prasoznawstwo. Historia prasy. Prasa polska w XIX w. 

11.Prasa polska w XX wieku 

12.Numizmatyka XIX i XX wieku. Systemy pieniężne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku 

13.Fotografia jako źródło historyczne 

14.Film i nagrania dźwiękowe jako źródło historyczne 

15.Materiał cyfrowy jako źródło historyczne. Zaliczenie semestru 

Literatura podstawowa: 

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990 

Ihnatowicz I, Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003 

Nauki pomocnicze historii : teoria, metody badań, dydaktyka, pod red. A. Jaworskiej i R. Jopa, Warszawa 

2013. 

Literatura dodatkowa: 

Anculewicz Z., Kurier Warszawski w latach 1821-1868, Olsztyn 1997 

Arnold S., Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951 

Bralczyk J. Język na sprzedaż, Gdańsk 2004 

Bralczyk J., Język w mediach masowych, Warszawa 2000 

Dziki S., Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy, Wrocław 1992 

Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997 

Jarowiecki J. Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. T. 2, Kraków 2006 

Kowalczyk R., Prasa lokalna w Polsce, Poznań 2000 

Nowaczyk M., Poszukiwanie przodków: genealogia dla każdego, Warszawa 2011, 2005 

Od genealogii do historii społecznej, pod red. A. Jaworskiej, B. Trelińskiej, Warszawa 2011 

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999 

Sieradzka A., Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii Warszawa 2013. 



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) 

Szwagrzyk, J. A, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973 

Tyszkiewicz J. Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia polegające na pracy indywidualnej i zespołowej studentów. Studenci będą opracowywali 

wybrane zagadnienia podane w treściach modułu kształcenia, przy czym jedna osoba przygotuje 

referat/prezentację wprowadzający pełniąc rolę eksperta. Stosowane metody to: dyskusja panelowa, 

okrągłego stołu, ćwiczenia praktyczne (neografia), projekt indywidualny lub zbiorowy (genealogia). Zajęcia 

wzbogacane będą technikami multimedialnymi 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

K_W02, K_W11, K_U03, K_U05– podczas pracy indywidualnej i zespołowej w czasie zajęć  

K_W02, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U04- przy ocenie przygotowanego 

referatu/prezentacji 

K_K01, K_K02, K_K05, K_K07– przy ocenie przygotowanego referatu/prezentacji oraz podczas 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach – 30% składowej oceny (max. 2% za 

jedne zajęcia – w wypadku nieobecności zajęcia można zaliczyć w trakcie konsultacji) i ocena 

prezentacji/referatu – 70% składowej oceny (skala ocen dostateczny 35-50%, dobry 51-63%, bardzo 

dobry 64-70%). 

Kryteria oceny ostatecznej: 

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 35 

Przygotowanie do zajęć 30 

Przygotowanie prezentacji/referatu 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodologia historii  

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of history  

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):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy  

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Jarosław Cabaj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Arkadiusz Zawadzki 

Założenia i cele przedmiotu: 
Poznanie głównych teorii i metod badań 

stosowanych w naukach historycznych 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu 

historii oraz pogłębioną wiedzę o metodach badań i problemach 

badawczych w wybranych obszarach badań historycznych. Zna 

zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym oraz 

metody i teorie wyjaśniające procesy historyczne 

K_W01, K_W03, 

K_W04, K_W06 

W_02 
Opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, 

jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych 
K_W02 

W_03 

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk 

historycznych i zachodzących w nich zmianach oraz o rozwoju poglądów 

historycznych 

K_W05, K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności 

badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując 

nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania 

informacji 

K_U02, K_U03, 

K_U04 

U_02 

Jest gotów do prowadzenia debaty naukowej z poprawną argumentacją 

swojego stanowiska w dyskusji z wykorzystaniem poglądów 

reprezentantów różnych nurtów historiografii współczesnej  

K_U08 

U_03 

Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty 

historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci. Prezentuje 

zebrane informacje w przejrzystej formie 

K_U03, K_U09 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą historyką i 

popularyzacją wiedzy historycznej i jest gotów do podtrzymywania etosu 

zawodowego historyka. 

K_K05, K_K06 

K_02 

Docenia rolę wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ma 

świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz konieczności 

dalszego ich rozwijania.  

K_K01, K_K02 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza historyczna z poprzednich etapów edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Metodologia nauk a metodologia historii. Struktura metodologiczna nauki historycznej. 

2. Historia jako nauka w systemie nauk, jej przedmiot i zakres badań 

3. Fakt źródłowy, historyczny, historiograficzny - pojęcie, rodzaje, charakterystyka. 

4. Proces historyczny; przyczynowość i determinizm, prawidłowości historyczne. 

5. Źródło historyczne – definicje i klasyfikacja. 

6. Teoria wiedzy źródłowej i pozaźródłowej. 

7. Pozaźródłowe metody ustalania faktów historycznych. Dedukcja – indukcja. 

8. Metoda porównawcza, filologiczna, genetyczna, retrogresywna, progresywna i in.   

9. Metody ilościowe w badaniach historycznych. 

10. Procedura wyjaśniania w nauce historycznej. 

11. Charakter i narzędzia narracji historycznej. 

12. Oceny i prawa historyczne. 

13. Mity w historiografii. 

14. Prawda i obiektywność w nauce historycznej. 

15. Weryfikacja rezultatów badań historycznych.  

Literatura podstawowa: 

Bloch M., Pochwała historii, Warszawa 1960 

Labuda G., Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności do schyłku XIX wieku, 

Poznań 2003  

Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984 i następne wydania 

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998 

Literatura dodatkowa: 

Braudel  F., Historia i trwanie, Warszawa 1999 

Dolański D., Potyczki historyka z faktami, Relacje. Studia z nauk społecznych 1 (2016), s. 99-109. 

Dymkowski M., Porada A., Z zagadnień psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach 

psychologa, Kraków 2015 

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. 

Wiślicza, Kraków 2014 

Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, pod red. J. Maternickiego, J. 

Pisulińskiej i L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2015. 

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983, 1963 

Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych - z posłowiem, Poznań 



2010 

Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, pod red. K. Kościelniaka, Z. 

Pilarczyka, Poznań 2012 

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię, Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008 

Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983 

Wrzosek W., Historia. Kultura. Metafora, Wrocław 1995 

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

Lublin 2005 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia ukierunkowane na usystematyzowanie wiedzy, wskazanie węzłowych zagadnień, ukazanie 

metod poszukiwania i weryfikowania informacji pochodzących z różnych źródeł i uzyskiwanie informacji, o 

których źródła bezpośrednio nie mówią. Podstawowymi metodami dydaktycznymi są: metoda 

ćwiczeniowo-praktyczna (praca z tekstem źródłowym i historiograficznym), metoda poszukująca - 

sytuacyjna, studium przypadku, dyskusje panelowe i okrągłego stołu, prezentacje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się weryfikowane będą w trakcie egzaminu ustnego, złożonego z 3 pytań.  

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W02, K_W05, K_W09, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02- 

odpowiedź na pytanie z zakresu metod ustalania faktów historycznych 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U03, K_U09, K_K05, K_K06, K_K01, 

K_K02- odpowiedź na pytanie z zakresu znajomości zasad postępowania ze źródłem i relacjami między 

faktem źródłowym a faktem historycznym i faktem historiograficznym 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K05, K_K06, K_K01, K_K02- odpowiedź na 

pytanie z zakresu zasad prowadzenia narracji historycznej (formułowanie wypowiedzi, wyjaśnianie i 

uzasadnianie hipotez, stosowanie wartościowania faktów historycznych) 

Forma i sposób zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, który obejmuje pytania sprawdzające wiedzę z tematów 

realizowanych na zajęciach. Odpowiedzi są punktowane. Obowiązuje następująca skala ocen: bdb- od 

91%, db plus – 81-90%, db – 71-80%, dst plus – 61-70%, dst – 51-60%, 50% i mniej – ndst. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 35 

Przygotowanie do egzaminu 30 

Przygotowanie do zajęć 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Historia społeczno-polityczna starożytności 

Nazwa w języku angielskim:   The Socio-Political History of Antiquities 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 
Poszerzenie wiedzy na temat przemian 

społecznopolitycznych w starożytności. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych dziedzin 

historii starożytnej 
K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi formułować logiczne wypowiedzi przy użyciu specjalistycznej 

terminologii historycznej i nauk pokrewnych 
K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy historycznej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści 

historycznych 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykład, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1. Ustroje polityczno-społeczne Bliskiego Wschodu (4) 

2. Przemiany społeczno-polityczne w Egipcie (4) 

3. Aleksander i świat irański (4) 

4. Grecja gospodarka, zróżnicowanie społeczne (6) 

5. Przemiany społeczno-polityczne Rzymu (10) 

6. Zaliczenie ustne przeczytanych lektur (2) 



Literatura podstawowa: 

1. Jaczynowska M. Musiał D., Stępień M., Historia Starożytna, Warszawa 2010. 

Literatura dodatkowa: 

1. Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2011. 

2. Matysiak B., Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie, Olsztyn 2018. 

3. Pomeroy S., Starożytna Grecja : historia polityczna, społeczna i kulturalna, Warszawa 2010. 

4. Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, red. S. Sprawski, Kraków 2015. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład syntetyczny, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 K_W01 – podczas dyskusji w czasie wykładów i w trakcie kolokwium ustnego 

 K_ U14 – podczas dyskusji w czasie wykładów i w trakcie kolokwium ustnego 

 K_K01 – podczas dyskusji w czasie wykładów i w trakcie kolokwium ustnego 

Forma i warunki zaliczenia: 

warunkiem uzyskania zaliczenia są: 

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach 10%; zaliczenie kolokwium ustnego 60% 

2. znajomość wybranych 2 lektur z zakresu przedmiotu, forma ustna 2x15% 

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 45 

Przygotowanie do zajęć 45 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Kultura starożytnych cywilizacji 

Nazwa w języku angielskim:   Culture of ancient civilizations 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Założenia i cele przedmiotu: Poszerzenie wiedzy na temat kultur starożytnych. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych dziedzin 

historii starożytnej 
K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi formułować logiczne wypowiedzi przy użyciu specjalistycznej 

terminologii historycznej i nauk pokrewnych 
K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy historycznej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści 

historycznych 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykład, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1. Rozwój i kształtowanie cywilizacji Bliskiego Wschodu i Egiptu (8) 

2. Kultury greckie (6) 

3. Rzym (6) 

4. Chrześcijaństwo (4) 

5. Antyczne dziedzictwo kulturowe Europy (6) 

Literatura podstawowa: 



1. Jaczynowska M. Musiał D., Stępień M., Historia Starożytna, Warszawa 2010. 

2. Lipiński E., Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2013. 

Literatura dodatkowa: 

1. Angela A., Jeden dzień w starożytnym Rzymie : Życie powszednie, sekrety, ciekawostki, Warszawa 

2016. 

2. Assmann J., Maat, Sprawiedliwość i nieśmiertelność w starożytnym Egipcie, Warszawa 2019. 

3. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, Warszawa 2018. 

4. Lipiński E., Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2013. 

5. Matysiak B., Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie, Olsztyn 2018. 

6. Nowakowska M, Starożytna Grecja od kuchni, Warszawa 2017. 

7. Wujewski T., Życie starożytnych posągów, Poznań 2017. 

8. Wzory Kultury Antycznej : Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian, red. J. Doroszewska, M. 

Job, T. Sapota, Katowice 2018. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład syntetyczny, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 K_W01 – podczas dyskusji w czasie wykładów i w trakcie kolokwium ustnego 

 K_U14 – podczas dyskusji w czasie wykładów i w trakcie kolokwium ustnego 

 K_K01 – podczas dyskusji w czasie wykładów i w trakcie kolokwium ustnego 

Forma i warunki zaliczenia: 

warunkiem uzyskania zaliczenia są: 

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach 10%; zaliczenie kolokwium ustnego 60% 

2. znajomość wybranych 2 lektur z zakresu przedmiotu, forma ustna 2x15% 

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 45 

Przygotowanie do zajęć 45 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia społeczno-polityczna średniowiecza 

Nazwa w języku angielskim:   The socio-political history of the Middle Ages 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Maria Starnawska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Maria Starnawska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Studenci poznają przebieg najważniejszych 

procesów społecznych w średniowieczu i 

problematykę badawczą dotyczącą tych zagadnień. 

Stanowi to rozszerzenie ogólnej prezentacji dziejów 

Europy średniowiecznej na I stopniu. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych 

dziedzin historii średniowiecza. 
K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy fachowe 

właściwe dla historii społecznej średniowiecza. Jest gotów do 

prowadzenia debaty naukowej.. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych. K_K02 

K_02 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz 

dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy. 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 



1. Podstawowe cechy feudalizmu. 

2. Tworzenie się państw barbarzyńskich w Europie wczesnośredniowiecznej i ich ustrój. Różnice między 

ustrojem cesarstwa rzymskiego i państw barbarzyńskich. 

3. Ustrój i społeczeństwo Bizancjum w VI-IX w.  

4. Powstanie islamu i ukształtowanie się kalifatu. Ustrój i społeczeństwo na obszarach podbitych przez 

Arabów. 

5. Galia Merowingów  i jej ustrój. 

6. Rola monarchii karolińskiej w kształtowaniu się Europy.  

7. Rola Wikingów i Normanów w ukształtowaniu się mapy politycznej Europy. 

8. Ustrój Kościoła we wczesnym średniowieczu. Kształtowanie się prymatu Rzymu i powstanie państwa 

kościelnego. 

9. Reforma kościelna w X-XI w. i spór walka papiestwa z cesarstwem o inwestyturę. 

10. Monastycyzm średniowieczny. 

11. System lenny i feudalizm. 

12. Rycerstwo – rola społeczna i kultura. 

13. Odrodzenie się życia miejskiego i walka o niezależność miast. 

14. Gospodarka europejska w późnym średniowieczu, tzw. kryzys XIV wieku, czarna śmierć. powstania 

chłopskie 

15. Kryzys Kościoła w XIV i XV w. 

Literatura podstawowa: 

Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.  

Kwiatkowski S. Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006. 

Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981. 

Literatura dodatkowa: 

McCormick M., Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300-900, Warszawa 2007.  

McKitterick, Królestwa Karolingów, 751-987, Warszawa 2011.  

O’Shea S., Morze wiary. Islam i chrześcijaństwo w świecie śródziemnomorskim doby średniowiecza, 

Poznań 2009. 

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie,  

Poznań 2003. 

Riche P., Karolingowie : ród który stworzył Europę , Warszawa 1997. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny wraz z pokazami – prezentacje multimedialne, praca indywidualna studenta. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_U08, K_K02, K_K04,– podczas rozmowy na temat wybranych przez studenta monografii oraz 

w trakcie konwersacji podczas wykładu 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

Przygotowanie przez studenta trzech samodzielnie wybranych lektur i zaliczenie ich w formie rozmowy-

kolokwium z prowadzącym wykład 

Kryteria w zależności od stopnia zrozumienia problematyki lektury i umiejętności jej przedstawienia w 

formie ustnej: 

0 – 50 % - niedostateczny 

http://opac.uph.edu.pl/integro/271800368213/kloczowski-jerzy/wspolnoty-chrzescijanskie-w-tworzacej-sie-europie
http://opac.uph.edu.pl/integro/271800314614/riche-pierre/karolingowie


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 

Konsultacje z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie trzech lektur 90 

Sumaryczne obciążenie studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Kultura wieków średnich 

Nazwa w języku angielskim:   The culture of the Middle Ages 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   6 

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 przemianami kulturowymi 

średniowiecznej Europy, a także problematykę 

badań naukowych dotyczących tego zakresu. 

Stanowi to poszerzenie i pogłębienie wiedzy ogólnej 

o średniowieczy zdobytej na studiach I stopnia. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych 

dziedzin historii kultury średniowiecza. 
K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy fachowe 

właściwe dla historii kultury średniowiecza. Jest gotów do prowadzenia 

debaty naukowej. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych K_K02 

K_02 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo 

historyczne i kulturowe Europy 
K_K04 

Forma i typy zajęć: wykład, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 



1. Cechy charakterystyczne kultury średniowiecznej  

2. Antyk – chrześcijaństwo – barbarzyńcy – IV – V – VI  w. - krąg zachodni i krąg wschodni. monastycyzm.  

3. Intelektualiści wczesnego średniowiecza – Kasjodor, Boecjusz, Grzegorz z Tours, Grzegorz Wielki, 

Beda Czcigodny. 

4. Rola Irlandii w kulturze średniowiecznej Europy.  

5. Renesans karoliński. 

6. Chrystianizacja Słowian i powstanie alfabetu słowiańskiego. 

7. Sztuka wczesnego średniowiecza. 

8. Filozofia i teologia X-XII w. Szkolnictwo wczesnośredniowieczne. 

9. Mitologia germańska. 

10. Epos rycerski i liryka miłosna.  

11. Styl romański w architekturze i sztuce.  

12. Dziejopisarstwo, hagiografia.  

13. Uniwersytety. Filozofia pełnego średniowiecza.  

14. Sztuka i architektura gotycka.  

15. Początki humanizmu. 

Literatura podstawowa: 

Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.  

Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006. 

Le Goff, J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.  

Literatura dodatkowa: 

O’ Shea S., Morze wiary. Islam i chrześcijaństwo w świecie śródziemnomorskim doby średniowiecza, 

Poznań 2009.  

Skubiszewski P., Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001.  

Smith J., Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500-1000, Kraków 2008. 

Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 2009. 

Moulin L., Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, Gdańsk-Warszawa 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny wraz z pokazami – prezentacje multimedialne, praca indywidualna studenta. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_U08, K_K02, K_K04,– podczas rozmowy na temat wybranych przez studenta monografii oraz 

w trakcie konwersacji podczas wykładu 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

Przygotowanie przez studenta trzech samodzielnie wybranych lektur i zaliczenie ich w formie rozmowy-

kolokwium z prowadzącym wykład 

Kryteria w zależności od stopnia zrozumienia problematyki lektury i umiejętności jej przedstawienia w 

formie ustnej: 

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 

Konsultacje z prowadzącym moduł 45 

Przygotowanie trzech lektur 75 

Sumaryczne obciążenie studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

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

XVI-XVIII w. 

Nazwa w języku angielskim:   Social and economic history of Poland in the 16th-18th centuries 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Dorota Wereda 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Dorota Wereda dr Artur Goszczyński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z historii nowożytnej. 

Przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w 

badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy 

historycznej 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań dziejów kultury 

epoki nowożytnej 
K_W01, K_W03 

W_02 
Ma wiedzę o związkach przyczynowo-skutkowych badanych zjawisk i 

problemów 
K_W06 

W_03 
Posiada wiedzę o historycznych źródłach współczesnych dylematów 

cywilizacji 
K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Jest gotów do prowadzenia debaty naukowej na temat historii społeczno-

gospodarczej w epoce nowożytnej 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy historycznej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści 

historycznych 

K_K01 

K_02 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo 

historyczne swojego regionu i Europy. 
K_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstawowej faktografii i procesów dziejowych epoki nowożytnej 

Treści modułu kształcenia: 

1. Demografia epoki nowożytnej 

2. Wielkie odkrycia geograficzne i ich konsekwencje dla gospodarki europejskiej 

3. Dualizm gospodarczy w Europie nowożytnej 

4. Rozwój miast i mieszczaństwa 

5. Folwark pańszczyźniany i życie chłopów 

6. Handel i transport w epoce nowożytnej 

7. Życie codzienne w epoce nowożytnej 

8. Reformacja i jej wpływ na społeczeństwo i kulturę w Europie nowożytnej 

9. Kościół katolicki i jego społeczno-gospodarcze znaczenie w dobie kontrreformacji 

10. Gospodarka Niderlandów, angielska nowa szlachta i francuski merkantylizm 

11. Edukacja w okresie nowożytnym 

12. Prawo i przestępczość w okresie nowożytnym 

13. Pozycja społeczna kobiety i mężczyzny w epoce nowożytnej 

14. Religijność i przesądy 

15. Sztuka renesansu i baroku 

Literatura podstawowa: 

1. Augustyniak U., Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008. 

2. Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2008. 

3. Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004. 

4. Szelągowski A., Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce, Oświęcim 2019. 

5. Wójcik Z., Historia powszechna wiek XVI-XVII, Warszawa 2005. 

Literatura dodatkowa: 

1. Babicz J., Walczak W., Zarys historii odkryć geograficznych, Warszawa 1970. 

2. Baranowski B., Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, Łódź 1955. 

3. Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle 

porównawczym, Warszawa 1998. 

4. Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986. 

5. Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, XV-XVIII wiek, t. I-III, Warszawa 1992-1993. 

6. Człowiek baroku, red. R. Villari, Warszawa 2001. 

7. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1993. 

8. Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII 

wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010. 

9. Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975. 

10. Mączak A., U źródeł nowoczesnej gospodarki europejskiej, Warszawa 1967. 

11. Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. Rozwój handlu i polityki handlowej, 

Oświęcim 2015. 

12. Tazbir J., Kultura polskiego baroku, Warszawa 1986. 

13. Tazbir J., Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wrocław 1996. 

14. Wyczański A., Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500–1580, Warszawa 1960. 

15. Żołądź-Strzelczyk D., „Pod każdym względem szlachetne daję ci wychowanie…”. Studia z dziejów 

wychowania szlachty w epoce staropolskiej, Wrocław 2017. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład problemowy z wykorzystaniem pomocy słowno-tekstowych, ikonograficznych, symbolicznych, 

audiowizualnych. Wykład z elementami konwersacji 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_W03; K_W06, K_W16: Kolokwium w formie odpowiedzi ustnej 

K_U08, Kolokwium w formie odpowiedzi ustnej, praca indywidualna i zbiorowa w czasie zajęć 

K_K01, K_K04: Praca indywidualna i zbiorowa w czasie zajęć 

Forma i warunki zaliczenia: 

Aktywność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie ustnego kolokwium. Kryteria oceny semestralnej: 

Sposób oceniania: 

Mały stopień aktywności na zajęciach oceniany jest na ocenę dostateczną (3). Do uzyskania oceny dobrej 

(4) niezbędny jest aktywny udział w dyskusjach toczonych w trakcie wykładu. Stopień bardzo dobry (5) 

uzyskują osoby, które prócz aktywnego udziału w dyskusji otrzymają wysokie oceny z kolokwium ustnego 

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 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 35 

Przygotowanie do zajęć 35 

Przygotowanie bibliografii 35 

Sumaryczne obciążenie studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Dzieje kultury polskiej w XVI-XVIII w. 

Nazwa w języku angielskim:   The history of Polish culture in XVI-XVIII centuries 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  5  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Dorota Wereda 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Dorota Wereda dr Artur Goszczyński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedstawienie głównych elementów ewolucji kultury 

polskiej w epoce nowożytnej z uwzględnieniem 

interakcji z kulturami rożnych kręgów 

cywilizacyjnych. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań dziejów kultury 

epoki nowożytnej 
K_W01, K_W03 

W_02 
Ma wiedzę o związkach przyczynowo-skutkowych badanych zjawisk i 

problemów 
K_W06 

W_03 
Posiada wiedzę o historycznych źródłach współczesnych dylematów 

cywilizacji 
K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Jest gotów do prowadzenia debaty naukowej na temat kultury polskiej w 

epoce nowożytnej 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy historycznej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści 

historycznych 

K_K01 

K_02 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo 

historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 
K_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstawowej faktografii i procesów dziejowych epoki nowożytnej 

Treści modułu kształcenia: 

1. Recepcja idei renesansu i baroku w Rzeczypospolitej 

2. Kultura polityczna Rzeczypospolitej 

3. Zamki, pałace, dwory, dworki – jak mieszkano w czasach I Rzeczypospolitej 

4. Edukacja w czasach I Rzeczypospolitej 

5. Konflikty prywatne 

6. Praca i obowiązki szlachty Rzeczypospolitej 

7. Staropolskie uroczystości 

8. Kultura stołu 

9. Szlacheckie splendory 

10. Rola gestu w kulturze staropolskiej 

11. Rozrywki panów braci 

12. Religijność i przesądy 

13. Zdrowie, choroby i epidemie w dobie nowożytnej 

14. Swoi i obcy – wokół tolerancji i ksenofobii w Polsce nowożytnej 

15. Miłość i seksualność w okresie staropolskim 

Literatura podstawowa: 

1. Augustyniak U., Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008. 

2. Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., Warszawa 2008. 

3. Bogucka M., Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016. 

4. Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002. 

Literatura dodatkowa: 

1. Backvis C., Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze, oprac. H. Dziechcińska, E.J. Głębicka, 

Warszawa 1993. 

2. Baranowski B., Ludzie gościńca w XVII–XVIII w., Łódź 1986. 

3. Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na 

tle porównawczym, Warszawa 1998. 

4. Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. 1–2, Warszawa 1976. 

5. Chrościcki J.A., Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974. 

6. Czapliński W., Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976. 

7. Człowiek baroku, red. R. Villari, Warszawa 2001. 

8. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1993. 

9. Dziechcińska H., Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski, Warszawa 1987. 

10. Kuchowicz Z., Miłość staropolska. Wzory – uczciwość – obyczaje erotyczne XVI–XVIII wieku, Łódź 

1982. 

11. Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975. 

12. Lechicki Cz., Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, Oświęcim 2018. 

13. Lileyko J., Życie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa 1984. 

14. Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1969. 

15. Osiecka-Samsonowicz H., Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587–1696, Warszawa 

2012. 

16. Poraziński J., Staropolska kultura śmiechu. Ludzie – teksty – konteksty, Toruń 2015. 

17. Tazbir J., Kultura polskiego baroku, Warszawa 1986. 



18. Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Poznań 1998. 

19. Żołądź-Strzelczyk D., „Pod każdym względem szlachetne daję ci wychowanie…”. Studia z dziejów 

wychowania szlachty w epoce staropolskiej, Wrocław 2017. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem pomocy słowno-tekstowych, ikonograficznych, symbolicznych, 

audiowizualnych. Wykład z elementami konwersacji 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_W03; K_W06, K_W16: Kolokwium w formie odpowiedzi ustnej 

K_U08, Kolokwium w formie odpowiedzi ustnej, praca indywidualna i zbiorowa w czasie zajęć 

K_K01, K_K04: Praca indywidualna i zbiorowa w czasie zajęć 

Forma i warunki zaliczenia: 

Pozytywne zaliczenie ustnego kolokwium. Kryteria oceny semestralnej: 

Sposób oceniania: 

Mała aktywność w zajęciach oceniana jest na ocenę dostateczną (3). Do uzyskania oceny dobrej (4) 

niezbędny jest aktywny udział w dyskusjach toczonych w trakcie wykładu. Stopień bardzo dobry (5) 

uzyskują osoby, które prócz aktywnego udziału w dyskusji otrzymają wysokie oceny z kolokwium ustnego 

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 

Konsultacje z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 35 

Przygotowanie do zajęć 30 

Przygotowanie bibliografii 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

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

XXI w. 

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

Język wykładowy:  polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  historia 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Humanistycznych  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi  

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Jarosław Cabaj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Jarosław Cabaj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie uczestników zajęć z uwarunkowaniami 

kształtowania stosunków gospodarczych i  

społecznych  na ziemiach polskich i w skali 

powszechnej na przestrzeni XIX-XX stulecia. Procesy 

modernizacyjne obejmujące społeczeństwo polskie  

będą omawiane w konfrontacji z analogicznymi 

zmianami dokonującymi się w Europie i na świecie.   

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Student/ka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski i 

powszechnej XIX-XXI w. zwłaszcza z zakresu historii społeczno-

gospodarczej 

K_W01 

W_02 
Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych,  

jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych 
K_W02 

W_03 
Posiada pogłębioną wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy 

historycznej 
K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student/ka potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę dobierając 

właściwe źródła informacji 
K_U02 

U_02 
Potrafi zachęcić innych do pogłębiania wiedzy oraz organizować proces  

uczenia się tych osób 
K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 

Student/ka rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

badawczych i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów w przypadku 

trudności w rozwiązywaniu problemu 

K_K02 

K_02 
Jest gotów do inspirowania i organizowania działalności na rzecz  

środowiska społecznego 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość najnowszej historii Polski i powszechnej z poprzednich stopni edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1.Zajęcia organizacyjne.  Założenia i cele przedmiotu. Omówienie zasad uczestnictwa w zajęciach i 

kryteriów zaliczenia 

2. Oblicza rewolucji przemysłowej w Anglii  

3-4. Zmiany ludnościowe w XIX i na początku XX wieku – zaludnienie, ruchy migracyjne, konsekwencje 

5-6.Urbanizacja i industrializacja 

7. Gospodarka rolna  

8. Polska na tle Europy. Bilans otwarcia XX wieku 

9. Problemy gospodarcze w II Rzeczpospolitej na tle gospodarki światowej 

10. Przemiany struktury społecznej w Polsce w okresie międzywojennym 

11. Społeczne i ekonomiczne skutki II wojny światowej 

12. Podstawy nowego porządku w Polsce i Europie 

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

14. Źródła współczesnych zróżnicowań społeczno-gospodarczych. Próba podsumowania 

15. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

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 

Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. Historia  

Polski 1918-1989, Warszawa 2010  

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

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

1999  

Piasecki A., Michalak R., Polska 1945-2015. Historia polityczna, Warszawa 2016  

Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2005 

Schramm T., Historia powszechna. Wiek XIX, Poznań 2008. 

Woźniak M. G., Gospodarka Polski 1918-2018, Warszawa 2019  



Żarnowski J., Historia społeczna. Metodologia-ewolucja-perspektywy, Warszawa 2011 

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.) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_W02, K_W12, K_U02, K_U12, K_K02, K_K03- wszystkie efekty będą weryfikowane w  oparciu 

o indywidualne wypowiedzi na zajęciach i podczas ustnego zaliczenia na ocenę 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne – odpowiedzi na pytania z treści lektury (pięć pytań punktowanych 0-2 p.). Kryteria ocen: -

od 9  p. – bdb, 8p. db plus, 7 pkt – db, 6 p – dst plus, 5p. – dst; poniżej 5 p. -ndst 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 35 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Przygotowanie do zajęć 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dzieje kultury polskiej w XIX-XXI w. 

Nazwa w języku angielskim:  The history of Polish culture in XIX-XXI centuries 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  historia  

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Jarosław Cabaj  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Jarosław Cabaj  

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów uwarunkowań i kierunków 
rozwoju kultury na ziemiach polskich i na świecie w 
XIX –XXI w. W odniesieniu do Polski będzie 
akcentowane znaczenie kultury w walce o zachowanie 
tożsamości narodowej w warunkach niewoli 
politycznej. Celem jest też ukazanie strat kultury 
polskiej na skutek działań okupantów.    
 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student/ka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski i 

powszechnej XIX-XXI w. zwłaszcza z zakresu dziejów kultury  
K_W01 

W_02 
Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych,  

jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych 
K_W02 

W_03 
Posiada pogłębioną wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy 

historycznej 
K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student/ka potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę dobierając 

właściwe źródła informacji 
K_U02 

U_02 
Potrafi zachęcić innych do pogłębiania wiedzy oraz organizować proces  

uczenia się tych osób 
K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Student/ka rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

badawczych i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów w przypadku 

trudności w rozwiązywaniu problemu 

K_K02 

K_02 
Jest gotów do inspirowania i organizowania działalności na rzecz  

środowiska społecznego 
K_K03 



Forma i typy zajęć: Wykład, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza w historii Polski i powszechnej XIX-XXI w. z poprzednich etapów edukacji historycznej 

Treści modułu kształcenia: 

1.Sprawy organizacyjne. Omówienie zasad uczestnictwa w zajęciach i kryteriów zaliczenia. Zakres 

tematyczny zajęć. Wprowadzenie do problematyki zmian życia społecznego XIX-XX w. 

2.Rodzina 

3.Edukacja 

4.Nauka i jej upowszechnianie 

5. Kultura i jej upowszechnianie. Narodziny kultury masowej. Sport i rekreacja 

6. Polska w XIX w. Naród bez państwa. Drogi do niepodległości - między walką a pracą. 

7.  Walka o zachowanie polskiego dorobku kulturalnego w warunkach niewoli politycznej 

8-10. Działania integracyjne polskich środowisk naukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku 

(na przykładzie zjazdów naukowych)  

11. Kultura i nauka w Drugiej Rzeczypospolitej 

12. Straty kultury polskiej w latach drugiej wojny światowej   

13. Okres PRL – między zniewoleniem a przetrwaniem.  

14.  Kultura polska na emigracji.  

15. Podsumowanie i zaliczenie zajęć 

Literatura podstawowa: 

Bogucka M., Kultura. Naród. Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa  
2008  
Chwalba A., Historia Polski. 1795-1918, Kraków 2001 
Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009 
Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2012 

Literatura dodatkowa: 

Cabaj J., „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i 
zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007 
Dybiec J., „Nie tylko szablą”. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, 
Kraków 2004 
Grzywacz M., Obrońca skarbów: Karol Estreicher - w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki, Warszawa 
2017 
Historia życia prywatnego. Tom 4. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, pod redakcją Michelle 
Perrot, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006  
Janiak-Jasińska A., Aby wpadło w oko…: o reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX 
wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998 
Leczyk M., Druga Rzeczpospolita 1918-1939: społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka, Warszawa 2006 
Mędrzecki W., Rudnicki Sz., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003 
Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach red. M. Szpakowska, Warszawa 2008 
Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, red. S. Sierpowski, Poznań 2002 
Pott G.H., Krótka historia kultury europejskiej, Warszawa 2008 
Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem,  



Warszawa 2008 
Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008 

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.) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_W02, K_W12, K_U02, K_U12, K_K02, K_K03- wszystkie efekty będą weryfikowane w  oparciu o 
indywidualne wypowiedzi na zajęciach i podczas ustnego zaliczenia na ocenę 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne – odpowiedzi na pytania z treści lektury (pięć pytań punktowanych 0-2 p.). Kryteria ocen: -
od 9  p. – bdb, 8p. db plus, 7 pkt – db, 6 p – dst plus, 5p. – dst; poniżej 5 p. -ndst 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł  30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 35 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Przygotowanie do zajęć 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Europa Środkowowschodnia od traktatu wersalskiego do 

czasów współczesnych 

Nazwa w języku angielskim:  
Central and Eastern Europe from the Treaty of Versailles to modern 

times 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Sergiusz Leończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński 

Założenia i cele przedmiotu 
Zaznajomienie z sytuacją geopolityczną Europy 

Środkowo- Wschodniej w XX i w początku XXI wieku 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych dziedzin 

historii Polski i świata w XX- XXI w. Posiada wiedzę o debacie historycznej 

niosiącej za sobą nieustanne zmiany 

K_W01, K_W03, 

K_W04, K_W09 

W_02 
Posiada pogłębioną wiedzę o fundamentalnych dylematach współczesnej 

cywilizacji 
K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Jest gotów do prowadzenia debaty naukowej i argumentowania swojego 

stanowisko w dyskusji, wykorzystując wiedzę i własne doświadczenia 

badawcze, jak też poglądy reprezentantów różnych nurtów historio-

graficznych. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i jest 

gotów do korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności w 

rozwiązywaniu problemu. 

K_K02 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 



1. Wprowadzenie do przedmiotu 2 godz. 

2. Pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej 2 godz. 

3. Pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej w koncepcjach jej twórców 2 godz. 

4. Europa Środkowo-Wschodnia jako przestrzeń kwestii narodowościowych – ujęcie historyczne 2 

godz. 

5. System wersalski po zakończeniu I wojny światowej 2 godz. 

6. Sytuacja międzynarodowa w przededniu wybuchu II wojny światowej 4 godz. 

7. Przebieg II wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej 2 godz. 

8. Przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r. 6 godz. 

9. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w okresie dominacji radzieckiej 4 godz. 

10. Udział państw Europy Środkowej w organizacjach międzynarodowych w okresie „zimnej wojny” 4 

godz. 

Literatura podstawowa: 

1. Czubiński Antoni, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003 

2. Kłoczowski J., Historia Europy Środkowo-Wschodniej, T. 2, Lublin 2000 

3. Wandycz P.S., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do czasów 

współczesnych, Kraków 1995 

4. Czubiński Antoni, Wiesław Olszewski, Historia powszechna 1939-1994, Poznań 1997 

5. Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa 1997 i późniejsze 

wydania 

Literatura dodatkowa: 

1. Czubiński A., Europa XX wieku, Poznań 2000 

2. Davies N., Serce Europy, Londyn 1995 

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

4. Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2000 

5. Najnowsza historia świata 1945-1995, t. I-III. Pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa 

Węca, Kraków 1997 

6. Historia polityczna świata XX wieku, t. I-II. Pod red. Marka Bankowicza, Kraków 2004 

7. Johnson Paul, Historia świata od 1917 r. do lat 90-tych, Warszawa 1992 

8. Tomaszewski Jerzy, Europa Środkowo-Wschodnia 1944-1968, Warszawa 1992 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W09, K_W16; K_U08, K_K02: Kolokwium w formie odpowiedzi ustnej 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego. 

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 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje 20 

Przygotowanie do kolokwium  25 

Przygotowanie do zajęć  25 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Polska polityka zagraniczna w XX –XXI w. 

Nazwa w języku angielskim:  Polish foreign policy in XX – XXI century 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Sergiusz Leończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie z założeniami, celami i konkretnymi 

działaniami w dziedzinie polityki zagranicznej  

prowadzonej przez polskie władze państwowe w XX i 

na początku XXI wieku 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych 

dziedzin historii Polski i świata w XX- XXI w. Posiada wiedzę o debacie 

historycznej niosiącej za sobą nieustanne zmiany 

K_W01, K_W03, 

K_W04, K_W09 

W_02 
Posiada pogłębioną wiedzę o fundamentalnych dylematach współczesnej 

cywilizacji 
K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Jest gotów do prowadzenia debaty naukowej i argumentowania swojego 

stanowisko w dyskusji, wykorzystując wiedzę i własne doświadczenia 

badawcze, jak też poglądy reprezentantów różnych nurtów historio-

graficznych. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i jest 

gotów do korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności w 

rozwiązywaniu problemu. 

K_K02 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 



1. Sprawa polska w latach I wojny światowej (1g.). 

2. Tworzenie centralnego ośrodka władzy i kształtowanie granic II Rzeczypospolitej (2g.). 

3. Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918-1939 (2 godz.) 

4. Kontakty gospodarcze, kulturalne i wojskowe Polski z zagranicą (2 godz.). 

5. Polityka zagraniczna w latach 1926-1935 (2 godz.) 

6. Polityka zagraniczna w przededniu wybuchu II wojny światowej. (2 godz.) 

7. Działalność władz polskich na obczyźnie 1939-1941(2g). 

8. Stosunki polsko-radzieckie w latach 1941-1943 (1godz.). 

9. Polityka zagraniczna władz komunistycznych w latach 1944-1948 (1godz.) 

10. Polska w strefie dominacji radzieckiej: 

A. w latach 1948-1956 Powstanie RWPG i Układu Warszawskiego. (2 godz.) 

B. w latach 1956-1970. Udział wojsk polskich w inwazji na Czechosłowację. Układ polsko-niemiecki z 1970 r. (2 

godz.) 

C. w latach 1970-1989 (2 godz.) 

11. Polska polityka zagraniczna po roku 1989. Zacieśnienie kontaktów z Zachodem. Rozpad bloku 

komunistycznego. (2 godz.) 

12. Działalność Polski w WTO, OECD i ONZ (2 godz.) 

13. Polska w strukturach NATO (2 godz.) 

14. Miejsce Polski w Unii Europejskiej. Udział w strukturach Unii Europejskiej. Polska prezydencja w Unii 

Europejskiej (2 godz.) 

15. Polska polityka wschodnia. Stosunki z Rosją, Białorusią i Ukrainą (1 godz.)  

Literatura podstawowa: 

Historia dyplomacji polskiej, T. 6, 1944/1945-1989 , red. W. Materski, W Michowicz, Warszawa 2010. 

Literatura dodatkowa: 

Kamiński M.K., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998. 

Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1919-1939, Poznań 1975. 

Kupiecki R., Szczepanik K., Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Warszawa 1995. 

Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918-2005. Struktury organizacyjne, Warszawa 2005. 

Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005. 

Włodarkiewicz W., Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach 

polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady konwersatoryjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W09, K_W16; K_U08, K_K02: Kolokwium w formie odpowiedzi ustnej 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego. 

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 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje 20 

Przygotowanie do kolokwium  25 

Przygotowanie do zajęć  25 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia historiografii 

Nazwa w języku angielskim:  History of historiography 

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):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Maria Starnawska, prof. uczelni  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Arkadiusz Zawadzki 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z historią historiografii od czasów 

najdawniejszych po dzień dzisiejszy. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę o kierunkach rozwoju historiografii w przeszłości i 

współcześnie 
K_W15 

W_02 
Opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak 

też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych 
K_W02 

W_03 
Ma pogłębioną wiedzę o debacie historycznej niosącej ze sobą nieustanne 

zmiany i rozwój poglądów  
K_W09 

W_04 Posiada wiedzę o fundamentalnych dylematach współczesnej cywilizacji K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przeprowadzić krytyczna analizę źródeł i opracowań historycznych z 

przeszłości 
K_U03 

U_02 

Potrafi uczestniczyć w debacie naukowej, poprawnie argumentując swoje 

stanowisko wykorzystując poglądy reprezentantów różnych nurtów 

historiograficznych 

K_U08 

U_03 
Potrafi formułować logiczne wypowiedzi przy użyciu specjalistycznej 

terminologii historycznej i nauk pokrewnych 
K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą historyką i 

popularyzacją wiedzy historycznej i jest gotów do podtrzymywania etosu 

zawodowego historyka. 

K_K05, K_K06 



K_02 

Docenia rolę wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ma 

świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz konieczności 

dalszego ich rozwijania.  

K_K01, K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza historyczna z poprzednich etapów edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Doświadczenia nauki w zakresie odtwarzania dziejów. 

2. Dziejopisarstwo w starożytności. 

3. Historiografia średniowieczna. 

4. Początek historiografii krytycznej. Dziejopisarstwo Oświecenia. 

5. Dziejopisarstwo polskie od X do XVII wieku. 

6. Rola Adama Naruszewicza i Joachima Lelewela w polskiej historiografii. 

7. Główne kierunki historiografii XIX wieku: szkoła Rankego i historia pozytywna. 

8. Polskie szkoły historyczne w. XIX w. 

9. Historiografia marksistowska. 

10. Założenia Szkoły Annales. 

11. Koncepcja szkoły globalnej. 

12. Historiografia społeczna w wydaniu historyków europejskich i amerykańskich. 

13. Mikrohistoria, antropologia historyczna, historia codzienności. 

14. Postmodernizm w historii.  

15. Zaliczenie przedmiotu. 

Literatura podstawowa: 

Bloch M., Pochwała historii, Warszawa 1960. 

Grabski A. F., Dzieje historiografii, Poznań 2003. 

Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000. 

Labuda G., Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, do schyłku XIX wieku, 

Poznań 2003.  

Literatura dodatkowa: 

Wrzosek W., Historia. Kultura. Metafora, Wrocław 1995. 

Krawczyk A., Historiografia krytyczna : formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim 

piśmiennictwie historycznym XVII w, Lublin 1994. 

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983, 1963. 

Dymkowski M., Porada A., Z zagadnień psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach 

psychologa, Kraków 2015. 

Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, pod red. J. Maternickiego, J. Pisulińskiej i 

L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2015. 

Falkowski T., Myśl i zdarzenie : pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, 

Kraków 2013.   

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. 

Wiślicza, Krków 2014. 

Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych - z posłowiem, Poznań 2010. 

Pomorski Jan, Paradygmat, „New economic history” - studium z teorii rozwoju nauki historycznej: [droga do 



„Nobla”], Lublin 1995. 

Labuda G., O historykach. Kto jest kim w dziejopisarstwie polskim?, Poznań 2010. 

Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2005 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia ukierunkowane na usystematyzowanie wiedzy i ukazanie sposobów „tworzenia” historii w 

przeszłości. Podstawowe metody dydaktyczne to ćwiczenia praktyczne z tekstami źródłowymi, dyskusja 

panelowa, referowanie zagadnień zawartych w treści modułu kształcenia przez studentów, przy 

wykorzystaniu prezentacji multimedialnej (referatu) oraz indywidualna praca studenta nad przygotowaniem 

prezentacji. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 K_W02, K_W09, K_W15, K_W16, K_U08, K_U14, K_K05, K_K06 - podczas aktywnego uczestnictwa 

w zajęciach (udział w dyskusji) 

 K_W02, K_W09, K_U03, - podczas pracy indywidulanej i zespołowej w trakcie zajęć (analiza źródeł) 

 K_W02, K_W15, K_U14, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 - podczas oceny przedstawianego na 

zajęciach referatu/prezentacji 

Forma i sposób zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Na końcową cenę składają się: ocena aktywności na zajęciach 

(udział w dyskusjach) – 30% składowe oceny (max 2% na jednych zajęciach – w przypadku nieobecności 

możliwe jest zaliczenie zajęć w trakcie konsultacji), ocena wystąpienia (prezentacji/referatu) – 70% 

składowej oceny (ocena wg. skali dostateczny/dobry/ bardzo dobry – 3-36-48%, 4-48-61%, 5-62-70%). 

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji, czyli przynajmniej 36 %. 

W stosunku do oceny końcowej obowiązuje następująca skala ocen: bdb- od 91%, db plus – 81-90%, db – 

71-80%, dst plus – 61-70%, dst – 51-60%, 50% i mniej – ndst. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 15 

Przygotowanie prezentacji/referatu 5 

Przygotowanie do zajęć 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Statystyka i demografia historyczna 

Nazwa w języku angielskim:  Statistic and historical demography 

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):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

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: 

celem jest uzyskanie wiedzy o procesach 

demograficznych zachodzących na świecie oraz 

uzyskanie umiejętności opracowywania i 

wykorzystywania danych statystyczno-

demograficznych w badaniach historycznych. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W01 
Student ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań demografii 

historycznej 
K_W01 

W02 
Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji. Rozumie ich 

przydatność w badaniach historycznych. 
K_W08 

W03 

Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi 

naukami i obszarami nauk. Rozumie zastosowania metod i narzędzi innych 

dyscyplin naukowych w pracy historyka. 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 

Potrafi zastosować metody statystyczne w badaniach nad demografią 

historyczną, prezentując wyniki w nowoczesny (przy wykorzystaniu 

nowoczesnych środków) sposób 

K_U03, K_U04 

U02 
Jest gotów do kierowania pracą zespołem i pracy w zespole przy 

rozwiązywaniu zadań z zakresu statystyki i demografii 
K_U10 

U03 
Student potrafi dokonać wyboru źródeł przydatnych do badań 

demograficznych 
K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K01 

Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności 

warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w 

zakresie fachowym 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu demografii i statystyki 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zajęcia organizacyjne. Pojęcie i zakres statystyki. Pojęcie i zakres demografii. 

2. Historia statystyki i jej przedstawiciele. Historia Głównego Urzędu Statystycznego. 

3. Metody badań statystycznych. Źródła dla badań statystyczno-historycznych. 

4-5. Sposoby opisywania danych statystycznych. (zbiorowość statystyczna i jej rodzaje, jednostka 

statystyczna, cechy statystyczne). 

6-7. Analiza struktury zbiorowości statystycznej. Średnie klasyczne. Wartości najczęściej występujące. 

Odchylenia  

8-9. Opracowanie i prezentacja danych statystycznych (tablice statystyczne, wykresy i ich rodzaje (liniowe, 

słupkowe, kartogramy, kartodiagramy, punktowe, powierzchniowe. Histogram, krzywa koncentracji 

Lorentza.). 

10.Charakterystyka demografii historycznej. 

11. Metody i narzędzia analizy demograficznej: stan ludności, współczynniki demograficzne, siatka 

demograficzna 

12. Struktura ludności według podstawowych kryteriów. 

13. Źródła i metody obliczania zaludnienia kraju w epoce średniowiecza. 

14. Kolokwium zaliczeniowe. 

15. Źródła do badań demograficznych w epoce nowożytnej. Zaliczenie semestru. 

Literatura podstawowa: 

Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 1999. 

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009. 

Kurkiewicz J., Podstawowe metody analizy demograficznej, Warszawa 1992. 

Pruss. W., Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914, Warszawa 2019. 

Sobczyk M., Statystyka opisowa, Warszawa 2010. 

Sobiecki J., Elementy Statystyki dla pedagogów, Siedlce 2001. 

Zaczyński W. P., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Warszawa 1997. 

Literatura dodatkowa: 

Dyba M., Obersztyn A., Elementy statystyki historycznej, Katowice 1979  

Flandrin J-F., Historia rodziny, Warszawa 1998.  

Gieysztorowa I, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976.  

Historia Polski w liczbach. T. 1, Państwo, społeczeństwo, Warszawa 2003. 

Kuklo C., Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Białystok 

1998.  

Malinowski A., Podstawy statystyki z elementami demografii, Warszawa 2009. 

Rachwał, P. Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku : studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin 2017. 

Rosset E., Demografia Polski, Warszawa 1975.  

Wasilewska E., Statystyka opisowa od podstaw, Warszawa 2011. 



Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Poznań 2007, 2005, 2003. 

Frątczak, E., Jóźwiak J., Paszek B., Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii: nieparametryczna 

i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988: droga życiowa - biografia rodzinna, 

zawodowa i migracyjna, Warszawa 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia polegają na zapoznaniu studentów ze sposobem opisu zdarzeń statystycznych (wykład 

informacyjny, pokaz), z podstawowymi metodami analizy statystycznej (ćwiczenia praktyczne) i z 

charakterystykami demograficznymi zbiorowości ludzkich (prezentacje multimedialne, dyskusja okrągłego 

stołu). Planowana jest praca zespołowa studentów nad przygotowaniem wystąpienia/prezentacji z zakresu 

demografii historycznej. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 K_W01, K_W08 – podczas oceny aktywności na zajęciach  

 K_W11, K_U03, K_U04, – podczas oceny kolokwium pisemnego 

 K_W08, K_W11, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01 – podczas oceny projektu zespołowego 

Forma i sposób zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę: Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach – 15% składowej 

oceny (max. 1% za jedne zajęcia – w wypadku nieobecności zajęcia można zaliczyć w trakcie konsultacji) 

projektu zespołowego (prezentacja/referat) – 15 % składowej (skala ocen: dostateczny 8-11%, dobry 12-

13%, bardzo dobry 14-15%) 

kolokwium w formie pisemnej – 70% składowej oceny (skala ocen: dostateczny 35-50%, dobry 51-63%, 

bardzo dobry 64-70%).  

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu statystyki, umiejętność prostych obliczeń statystycznych: 3  

Umiejętność doboru właściwej metody statystycznej analizy danych, przedstawienie w formie graficznej: 4  

Analiza i interpretacja danych statystyczno-demograficznych w kontekście historycznym: 5  

Kryteria oceny końcowej: 

0 – 50 % - niedostateczny 

51 - 60% - dostateczny 

61 - 70% - dostateczny plus 

71 – 80% - dobry 

81 – 90% - dobry plus 

91 – 100% bardzo dobry 

Bilans punktów ECTS: 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 20 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Przygotowanie do zajęć 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Translatorium z języka obcego I (nowożytnego – rosyjski) 

Nazwa w języku angielskim:   Translatory from foreign language (modern – rusian) I 

Język wykładowy:   rosyjski wspomagany polskim 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Sergiusz Leończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr hab. Sergiusz Leończyk 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiotem analizy będą podstawowe teorie i 

strategie tłumaczeniowe w zakresie różnorodnych 

tekstów źródłowych i naukowych przydatnych w 

warsztacie historyka. Celem będzie zastosowanie 

teorii tłumaczeniowej w praktyce, w oparciu o 

fragmenty różnorodnych tekstów będących w kręgu 

zainteresowań historyka-badacza i historyka-

dydaktyka. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, 

jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych. 
K_W02 

W_02 

Zna powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi 

naukami i obszarami nauk. Rozumie zastosowania metod i narzędzi innych 

dyscyplin naukowych w pracy historyka. 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ ESKOJ oraz 

terminologię w języku nowożytnym.  
K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do inicjowania działań związanych z propagowaniem historii w 

środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.  
K_K04 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia laboratoryjne 15 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość w mowie i piśmie języka rosyjskiego na poziomie B2 



Treści modułu kształcenia: 

1. Zapoznanie z zakresem przedmiotu translatorium z języku nowożytnego rosyjskiego. 

2. Zaprezentowanie podstawowej literatury z zakresu translatoryki. Warsztat tłumacza. 

3. Podstawowe koncepcje dotyczące przekładoznawstwa. 

4. Różnice pomiędzy systemami języka rosyjskiego i polskiego. 

5. Omówienie podstawowych zasad tłumaczenia tekstów. 

6. Kwestia wierności przekładu. Problemy rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich przekładów. Podstawowe 

błędy popełniane przy tłumaczeniach. 

7. Szyk wyrazów. 

8. Podsumowanie materiału i zaliczenie semestru. 

Literatura podstawowa: 

Słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie. 

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 

1867-1918, Lublin 2008 

Żelezik A., Gawęcka-Ajchel B., Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, Kielce 2007 

Literatura dodatkowa: 

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz zastosowanie opanowanej teorii w praktyce tłumaczeniowej 

z wykorzystaniem metody ćwiczeniowej (ćwiczebnej) opartej na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy 

powstałych w jezyku rosyjskim (film, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki 

statystyczne, mapy, Internet itp.) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W02, K_W11, K_U07, K_K04,  - Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na 

zajęciach, w trakcie pracy nad tekstem i w czasie egzaminu 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot zakończony egzaminem. Egzamin ustny - kryteria 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 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 15 

Przygotowanie do zajęć 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
TRANSLATORIUM Z JĘZYKA OBCEGO I (nowożytnego 

- angielski)  

Nazwa w języku angielskim:  
 TRANSLATORY FROM FOREIGN LANGUAGE (MODERN - 

ENGLISH) I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Sergiusz Leończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr hab. Robert Piętek 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiotem analizy będą podstawowe teorie i 

strategie tłumaczeniowe w zakresie różnorodnych 

tekstów źródłowych i naukowych przydatnych w 

warsztacie historyka. Celem będzie zastosowanie 

teorii tłumaczeniowej w praktyce, w oparciu o 

fragmenty różnorodnych tekstów będących w kręgu 

zainteresowań historyka-badacza i historyka-

dydaktyka. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, 

jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych 
K_W02 

W_02 

Zna powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi 

naukami i obszarami nauk. Rozumie zastosowania metod i narzędzi 

innych dyscyplin naukowych w pracy historyka. 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ ESKOJ oraz 

terminologię w języku nowożytnym. 
K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do inicjowania działań związanych z propagowaniem historii w 

środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 
K_K04 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia laboratoryjne 15 godz. 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie B2 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zapoznanie z zakresem przedmiotu translatorium z języka nowożytnego. 

2. Zaprezentowanie podstawowej literatury z zakresu translatoryki. 

3. Różnice pomiędzy systemami języka angielskiego i polskiego. 

4. Omówienie podstawowych zasad tłumaczenia tekstów. 

5. Kwestia wierności przekładu. 

6. Podstawowe błędy popełniane przy tłumaczeniach. 

7. Szyk wyrazów. 

8. Tłumaczenie nazw własnych. 

9 Tłumaczenie tekstów dotyczących historii 

10. Tłumaczenie tekstów pochodzących z różnych epok 

11. Rekapitulacja materiału i zaliczenie semestru. 

Literatura podstawowa: 

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki, Kraków: Zakamycze 2003. 

Literatura dodatkowa: 

Baker M, In other words : a coursebook on translation, London 2006.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz zastosowanie opanowanej teorii w praktyce 

tłumaczeniowej z wykorzystaniem tekstów dotyczących historii: artykuły naukowe, źródła. Wykorzystanie 

multimediów: fragmentów dokumentalnych filmów poświęconych historii. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

K_W02, K_W11, K_U07, K_K04,  - Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na 

zajęciach, w trakcie pracy nad tekstem i w czasie egzaminu 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot zakończony egzaminem. Warunek dopuszczenia do egzaminu jest jedna nieobecność w całym 

cyklu kształcenia z przedmiotu. 

Egzamin ustny - kryteria ocen: Umie przeczytać prawidłowo tekst-ocena dostateczna; umie przeczytać 

prawidłowo tekst i przetłumaczyć- ocena dobra;umie przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst i 

przedstawić kontekst historyczny powstania tekstu - ocena bardzo dobra. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 15 

Przygotowanie do sprawdzianów 5 

Przygotowanie do zajęć 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Translatorium z języka łacińskiego (klasycznego) I 

Nazwa w języku angielskim:  Translatorium from latin (classic) I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Dorota Wereda 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Dorota Wereda 

Założenia i cele przedmiotu: 

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i gramatyki 

łacińskiej na tekstach oryginalnych z epoki 

nowożytnej. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Znajomość form gramatycznych i słownictwa typowe dla tekstów 

występujące w tekstach historycznych.  
K_W02 

W_02 
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji i ich przydatności w badaniach 

historycznych 
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się językiem obcym, zna terminologię historyczną, potrafi 

przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł historycznych. 
K_U07, K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość dorobku pokoleń  i podejmie działania na rzecz jego 

utrzymania 
K_K06 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia 15 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowej gramatyki i łacińskiej.  

Treści modułu kształcenia: 

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o reprodukcje fragmentów pisma oraz reprodukcje dokumentów w języku 

łacińskim z kancelarii królewskiej oraz sądów ziemskich i grodzkich (szukajwarchiwach.pl).  



Literatura podstawowa: 

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Warszawa  

Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium 

gramatyczne, zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i oryginalnych, klucz, Toruń 2007. 

http://paleografia.home.amu.edu.pl 

Porębski S. A., Paleografia łacińska – podręcznik dla studentów, Warszawa 1997 (wyd. 2 Warszawa 2005) 

Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957 

Literatura dodatkowa: 

Czarciński I., Sieradzan W., Łacina średniowieczna. Wybór tekstów wraz z wiadomościami o gramatyce, 

słownikach i wydawnictwach źródłowych, Toruń 2001.  

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej, red. D. Gwis, E. Jung-Palczewska, Warszawa 2000.  

Macherowa Ł., Język łaciński dla studentów zaocznych historii, Łódź 1997. 

http://archives.nd.edu/words.html 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Weryfikacja efektów kształcenia dokonuje się podczas zajęć (ćwiczeń laboratoryjnych).  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium w formie wypowiedzi ustnej polegającej na czytaniu i tłumaczeniu z języka łacińskiego 

dokumentów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Praca na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego. 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie kolokwium sprawdzającego w formie wypowiedzi 

ustnej.  

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*: 

  

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 15 

Konsultacje 1 

Przygotowanie do kolokwium 5 

Przygotowanie do zajęć 4 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

   

http://paleografia.home.amu.edu.pl/
http://archives.nd.edu/words.html


Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Translatorium z języka obcego II (nowożytnego – rosyjski)  

Nazwa w języku angielskim:  Translatory from foreign language (modern – rusian) II 

Język wykładowy:   rosyjski wspomagany polskim 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

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 

Przedmiotem analizy będą podstawowe teorie i 

strategie tłumaczeniowe w zakresie różnorodnych 

tekstów źródłowych i naukowych przydatnych w 

warsztacie historyka. Celem będzie zastosowanie 

teorii tłumaczeniowej w praktyce, w oparciu o 

fragmenty różnorodnych tekstów będących w kręgu 

zainteresowań historyka-badacza i historyka-

dydaktyka. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi 

naukami. Posiada pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach pracy historyka 
K_W11, K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem 

profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych 
K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne K_K03 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia laboratoryjne 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość w mowie i piśmie języka rosyjskiego na poziomie B2 

Treści modułu kształcenia: 



1. Tło kulturowe w tłumaczeniach polsko-rosyjskich. 

2. Tłumaczenie nazw własnych. Tłumaczenie podpisów, nagłówków i tytułów. 

3. Ortografia i interpunkcja. 

4. Jednostki i miary. 

5. Tłumaczenie tekstów dotyczących historii 

6. Tłumaczenie tekstów dotyczących ustroju politycznego 

7. Tłumaczenie tekstów dotyczących geografii 

8. Tłumaczenie tekstów dotyczących wojskowości 

9. Tłumaczenie tekstów dotyczących kultury 

10. Tłumaczenie tekstów dotyczących gospodarki 

11. Tłumaczenie tekstów z „Памятных книжек” губерний Седлецкой, Люблинской и Варшавской 

12. Podsumowanie materiału i zaliczenie semestru. 

Literatura podstawowa: 

Słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie. 

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 

1867-1918, Lublin 2008 

Żelezik A., Gawęcka-Ajchel B., Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, Kielce 2007 

Literatura dodatkowa: 

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz zastosowanie opanowanej teorii w praktyce tłumaczeniowej 

z wykorzystaniem tekstów dotyczących historii: artykuły naukowe, źródła. Wykorzystanie multimediów: 

fragmentów dokumentalnych filmów poświęconych historii. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W11, K_W13 - podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia ustnego  

K_U07, K_K03 – odpowiedzi w trakcie zajęć 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot zakończony egzaminem.  

Egzamin ustny - kryteria ocen:  

Umie przeczytać prawidłowo tekst-ocena dostateczna 

Umie przeczytać prawidłowo tekst i przetłumaczyć- ocena dobra. 

Umie przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst i przedstawić kontekst historyczny powstania tekstu - 

ocena bardzo dobra. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje 20 

Przygotowanie do zajęć 30 

Przygotowanie do egzaminu 20 



Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
TRANSLATORIUM Z JĘZYKA OBCEGO II (nowożytnego 

- angielski) II 

Nazwa w języku angielskim:  
 TRANSLATORY FROM FOREIGN LANGUAGE (MODERN - 

ENGLISH) II 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Sergiusz Leończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr hab. Robert Piętek 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiotem analizy będą podstawowe teorie i 

strategie tłumaczeniowe w zakresie różnorodnych 

tekstów źródłowych i naukowych przydatnych w 

warsztacie historyka. Celem będzie zastosowanie 

teorii tłumaczeniowej w praktyce, w oparciu o 

fragmenty różnorodnych tekstów będących w kręgu 

zainteresowań historyka-badacza i historyka-

dydaktyka. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi 

naukami. Posiada pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach pracy historyka. 
K_W11, K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem 

profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych. 
K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne. K_K03 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia laboratoryjne 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie B2 

Treści modułu kształcenia: 



1. Zapoznanie z zakresem przedmiotu translatorium z języka nowożytnego. 

2. Zaprezentowanie podstawowej literatury z zakresu translatoryki. 

3. Warsztat tłumacza. 

4. Podstawowe koncepcje dotyczące przekładoznawstwa. 

5. Różnice pomiędzy systemami języka angielskiego i polskiego. 

6. Omówienie podstawowych zasad tłumaczenia tekstów. 

7. Tło kulturowe. 

8. Tłumaczenie tekstów dotyczących historii 

9 Tłumaczenie tekstów dotyczących ustroju politycznego 

10. Tłumaczenie tekstów dotyczących geografii 

11. Tłumaczenie tekstów pochodzących z różnych epok 

12. Rekapitulacja materiału i zaliczenie semestru. 

Literatura podstawowa: 

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki, Kraków: Zakamycze 2003. 

Literatura dodatkowa: 

Baker M, In other words : a coursebook on translation, London 2006.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz zastosowanie opanowanej teorii w praktyce 

tłumaczeniowej z wykorzystaniem tekstów dotyczących historii: artykuły naukowe, źródła. Wykorzystanie 

multimediów: fragmentów dokumentalnych filmów poświęconych historii. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

K_W11, K_W13 - podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia ustnego  

K_U07, K_K03 – odpowiedzi w trakcie zajęć 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot zakończony egzaminem.  

Egzamin ustny - kryteria ocen:  

Umie przeczytać prawidłowo tekst-ocena dostateczna 

Umie przeczytać prawidłowo tekst i przetłumaczyć- ocena dobra. 

Umie przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst i przedstawić kontekst historyczny powstania tekstu - 

ocena bardzo dobra. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 20 

Przygotowanie do sprawdzianów 20 

Przygotowanie do zajęć 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Translatorium z języka łacińskiego (klasycznego) II 

Nazwa w języku angielskim:  Translatorium from latin (classic) II 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  2 

Semestr:  3 

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: 

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i gramatyki 

łacińskiej na tekstach oryginalnych z epoki 

nowożytnej. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Znajomość form gramatycznych i słownictwa typowe dla tekstów 

występujące w tekstach historycznych.  
K_W02 

W_02 
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji i ich przydatności w badaniach 

historycznych 
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się językiem obcym, zna terminologię historyczną, potrafi 

przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł historycznych. 
K_U07, K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość dorobku pokoleń  i podejmie działania na rzecz jego 

utrzymania 
K_K06 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowej gramatyki i łacińskiej.  

Treści modułu kształcenia: 

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o reprodukcje fragmentów pisma oraz reprodukcje dokumentów w języku 

łacińskim z kancelarii kościelnych i zakonnych (szukajwarchiwach.pl).  



Literatura podstawowa: 

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Warszawa  

Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium 

gramatyczne, zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i oryginalnych, klucz, Toruń 2007. 

http://paleografia.home.amu.edu.pl 

Porębski S. A., Paleografia łacińska – podręcznik dla studentów, Warszawa 1997 (wyd. 2 Warszawa 2005) 

Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957 

Literatura dodatkowa: 

Czarciński I., Sieradzan W., Łacina średniowieczna. Wybór tekstów wraz z wiadomościami o gramatyce, 

słownikach i wydawnictwach źródłowych, Toruń 2001.  

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej, red. D. Gwis, E. Jung-Palczewska, Warszawa 2000.  

Macherowa Ł., Język łaciński dla studentów zaocznych historii, Łódź 1997. 

http://archives.nd.edu/words.html 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Weryfikacja efektów kształcenia dokonuje się podczas zajęć (ćwiczeń laboratoryjnych).  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium w formie wypowiedzi ustnej polegającej na czytaniu i tłumaczeniu z języka łacińskiego 

dokumentów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Praca na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego. 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie kolokwium sprawdzającego w formie wypowiedzi 

ustnej.  

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*: 

  

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje 10 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Przygotowanie do zajęć 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   

http://paleografia.home.amu.edu.pl/
http://archives.nd.edu/words.html


Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Multimedia w promowaniu historii 

Nazwa w języku angielskim:   Multimedia in promoting history 

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):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Artur Goszczyński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z przykładami multimediów, 

które mogą zostać wykorzystane w edukacji, 

muzealnictwie oraz szeroko pojętej działalności 

kulturalnej. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Rozumie zastosowanie metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy 

historyka 
K_W11 

W_02 
Potrafi ocenić wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na percepcję historii 

w społeczeństwie oraz współczesną kulturę 
K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi przygotować prezentację multimedialną wykorzystującą różne rodzaje 

materiałów (tekst, film, muzyka, mapy, animacje etc.) oraz wykorzystać ją do 

omówienia konkretnego problemu 

K_U16 

U_02 Potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów multimedialnych K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość znaczenia działań popularyzatorskich dla poszerzania 

wiedzy w społeczeństwie na temat ojczystych dziejów. 
K_K04 

K_02 
Jest gotów do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 
K_K03 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność obsługi komputera; Wiedza na temat historii Polski 



Treści modułu kształcenia: 

1. Rola nowoczesnych technologii w promowaniu historii. Zagadnienia ogólne, terminologia. 

2. Spoty promocyjne: środki wyrazu, skuteczność w promowaniu wydarzeń historycznych. 

3. Prezentacje multimedialne w teorii i praktyce 

4. Filmy dokumentalne 

5. Filmy fabularne 

6. Muzyka 

7. Internet: portale internetowe, videoblogi, kanały tematyczne, memy 

8. Archiwalne audycje radiowe i telewizyjne 

9. Nowe metody w muzealnictwie: wirtualne spacery, technologie VR, AR, AI 

10. Multimedia i ich rola na różnych poziomach edukacji szkolnej 

11. Gry komputerowe i ich znaczenie dla promowania historii 

12. Aplikacje mobilne 

13. Digitalizacja i jej znaczenie dla rozwoju badań historycznych oraz promocji historii 

14. Inne narzędzia promocji: mapping i escape roomy 

15. „Marketing historyczny” 

Literatura podstawowa: 

1. Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie 

paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008. 

2. Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015. 

Literatura dodatkowa: 

1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2008. 

2. Burgess J., Green J., YouTube: wideo online a kultura uczestnictwa, Warszawa 2011. 

3. Filiciak M., Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu, Gdańsk 

2013. 

4. Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008. 

5. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005. 

6. Maciejak K., Youtube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów, Kraków 2018. 

7. Media, kultura popularna, edukacja, red. W. Jakubowski, Kraków 2005. 

8. Multimedia, biblioteka, edukacja. Konferencja ogólnopolska, Białystok, 18–20 maja 2000 r., red. J. 

Chruścińska, E. Kubisz, Warszawa 2001 

9. Nowoczesne technologie w dydaktyce, red. G. Słoń, Kielce 2011. 

10. Stachowicz J., Komputery, powieści i kino nieme. Procesy remediacji w perspektywie historycznej, 

Warszawa 2018.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Dyskusja na temat multimediów prezentowanych podczas zajęć; Samodzielne wyszukiwanie materiałów 

multimedialnych przez studentów w czasie zajęć; metoda projektu, praca w grupach 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

K_W11, K_W16: Przygotowanie prezentacji multimedialnej na dowolnie wybrany temat związany z historią 

Polski 

K_U04, K_U16: Przygotowanie prezentacji multimedialnej na dowolnie wybrany temat związany z historią 

Polski 

K_K_K03, K_K04: Praca indywidualna i grupowa w czasie zajęć 



Forma i warunki zaliczenia: 

Sposób oceniania: 

Słaba aktywność na zajęciach oceniana 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 wysoką ocenę za przygotowanie prezentacji multimedialnej 

Warunki zaliczenia: 

1. Aktywność na zajęciach 

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na dowolnie wybrany temat 

Sposób oceniania prezentacji multimedialnej: 

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 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 20 

Przygotowanie do zajęć 20 

Przygotowanie prezentacji 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  История русской культуры IX-XX w. 

Nazwa w języku angielskim:  History of Russian Culture IX-XXI Century 

Język wykładowy:  rosyjski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

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 
Przedstawienie specyfiki kultury rosyjskiej na 

przestrzeni IX-XX w. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w 

wybranych obszarach badań historycznych. 
K_W01, K_W02 

W_02 Ma pogłębioną wiedzę o dziejach Rosji K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się językiem obcym (rosyjskim) oraz terminologią 

historyczną w języku nowożytnym na poziomie B2+ ESKOJ 
K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej wiedzy 

historycznej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści historycznych. 
K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykład – 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2. Ogólna wiedza z historii Rosji i jej kultury. 

Treści modułu kształcenia: 



1. Введение. Проблема своеобразия русской культуры. Русская культура – своеобразная часть 

европейской культуры или культура уникальной цивилизации? В чём своеобразие русской культуры? 

Каковы источники этого своеобразия? Влияние социально-исторического контекста. Историческая 

социология русской культуры. 

2. Культура Киевской и Московской Руси. Особенности социально-исторического развития Киевской 

Руси. Культура верхов и культура низов. Русская культура и христианство. Духовенство как главный 

субъект древнерусской культуры. Святость как социокультурный феномен. Светские тенденции в 

древнерусской культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Образование. 

Культура Московской Руси. Социокультурное значение монгольского нашествия и монгольского ига. 

Русское «возрождение» XIV в. Святость в Московской Руси. «Нестяжатели» и «осифляне». 

Общественная мысль – формирование идеологии русского мессианизма. Возрастание роли 

государства и отражение этого процесса в культуре. Светские тенденции. Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Образование. 

3. Культурная политика русского самодержавия вт. пол XVII – нач. XX в. Социокультурный кризис 

середины XVII в. Попытка перехода от «Третьего Рима» к Вселенской православной империи. 

Церковный раскол, его идеологическое содержание и социокультурные последствия. Русское 

западничество/латинофильство вт. пол. XVII в. Западнорусские интеллектуалы – проводники 

западного влияния. Вытеснение старомосковской культуры. Культурные реформы Петра I. Новый 

вариант западничества – ориентация на протестантский Запад. Окончательный разрыв со 

старомосковской традицией. Секуляризация культуры. Сакрализация фигуры императора. 

Государство как проводник Просвещения и главный субъект культуры. Отрыв культуры верхов от 

культуры низов. Культурные реформы вт. пол. XVIII в. Особенности просветительства Екатерины II. 

Образовательный проект создания «новых людей». Переход к политике реакции. Реакционно-

романтический миф Павла I. Культурные реформы пер. пол. XIX в. Образовательные реформы 

Александра I. Культурный сценарий «ангела на троне». Утопия христианской государственности и ее 

преломление в области культуры. Разрыв культурных стратегий самодержавия и дворянства. 

Консервативные культурные контрреформы Николая I. Идеология «православие, самодержавие, 

народность» и ее отражение в русской культуре. Культурные реформы вт. пол. XIX – нач. XXв. 

Александр II – «сценарий освободителя». Влияние великих реформ на русскую культуру. Реформы и 

контрреформы в сфере образования. Национализация самодержавия при Александре III и 

отражение этого процесса в культуре. «Возвращение в Московскую Русь» как культурный сценарий 

Николая II. 

4. Влияние сословий и социальных групп на эволюцию русской культуры. Социокультурные 

последствия Манифеста о вольности дворянской и Жалованной грамоты дворянству. Дворянство 

как новый субъект культуры. Культура дворянской оппозиции: декабризм, идеализм 1830-40-х гг., 

либерализм. Ведущая роль дворянства в русской литературе и музыке. Дворянское самосознание 

Пушкина и Л. Толстого. Упадок дворянства в творчестве Бунина. Социальное положение русского 

духовенства и его маргинальная роль в русской культуре императорского периода. Культура 

«разночинцев» и «поповичи». Духовенство в русской литературе (Лесков, Гусев-Оренбургский, 

Чехов). Купечество и русская культура. Купцы в драматургии А. Островского. Меценатство. 

Крестьянство как объект изображения русской литературы. 

5. Феномен русской интеллигенции. Русская интеллигенция как социокультурный феномен и ее роль 

в истории русской культуры. Соотношение понятий «интеллигент» и «интеллектуал» в русском 

контексте. Контркультура разночинской интеллигенции 1860-х гг. Народничество как преобладающая 

интеллигентская идеология. Проблема отказа от «наследства 60-х гг.» и реабилитации ценностей 

дворянской культуры. Дискуссии об интеллигенции конца XIX – нач. XX в. 



6. Институты русской культуры Церковь. Университет. Масонская ложа. Дворянская усадьба. Салон. 

Философский и политический кружок. Литературный журнал и газета. Театр как общественная 

трибуна 

7. Религия в системе культуры императорской России. Православие как культура духовенства. 

Православие как культура низов. Культурный мир старообрядчества. Русское сектантство и его 

отражение в литературе Серебряного века. Религиозные искания элиты. Масонство и мистицизм. 

Русские католики. Проблема возвращения к «вере отцов». Оптина пустынь и русские писатели. 

«Толстовство». Религиозно-философские концепции конца XIX – нач. XX в. 

8. Философия в системе культуры императорской России. Просветительство и «вольтерьянство». 

Шеллингианство как идейная основа русского романтизма. Приключения Гегеля в России. 

Материализм и нигилизм в системе интеллигентской контркультуры. Позитивизм и русская наука. 

Шопенгауэр и русская литература. Русский образ Ницше. Русская философия как литература и 

русская литература как философия. Отражение философских исканий в музыке и живописи 

9. Идеологии в системе русской культуры. Консерватизм в литературе и общественной мысли от 

А.С. Шишкова и Н.М. Карамзина до Л.А. Тихомирова и Б.А. Садовского. Либерализм в литературе и 

общественной мысли от Т.Н. Грановского и И.С. Тургенева до П.Н. Милюкова и В.В. Набокова. 

Социализм в литературе и общественной мысли от А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского до В.И. 

Ленина и М. Горького. Русские утопии. Отражение идеологических влияний в живописи, архитектуре, 

музыке. Эволюция русского националистического дискурса от Ф.В. Ростопчина и декабристов до 

«нововременства» и П.Б. Струве. 

10. Наука в системе культуры императорской России. Наука и государство. Наука и общество. 

Развитие естественных и точных наук. Дарвинизм и русская культура. Расовая проблема в русской 

культуре. Географические экспедиции и их отражение в русской литературе. Развитие гуманитарных 

наук. Мифологическая и историческая школы в русской филологии. Русская историография и 

русская культура. Академия наук как культурный институт. Университетская корпорация. Научные 

общества. Образ ученого в русской культуре. 

11. Литература и искусство в системе культуры императорской России. Литературоцентризм. 

Писатель как учитель жизни. Пушкинский миф. Писательские общества. Формирование русской 

музыкальной школы. Консерватория и русская музыка. «Могучая кучка». Живопись: от Академии к 

«передвижничеству». Русский музей и Третьяковская галерея: два подхода к формированию 

экспозиции. Архитектура государства и архитектура «общества». Театр – «императорский» и 

частный. Художественная культура Серебряного века и «Мир искусства». Проблема модернизма в 

русской культуре. 

12. Проблема цивилизационного самоопределения. Западничество: Россия как часть Европы. 

Галломания, германофильство, англомания, италофильство. Славянофильство: Россия как особая 

цивилизация. Панславизм и «славянская взаимность» в русской культуре. Эллинизм в русской 

культуре. Ориентализм в русской культуре. Поиски русской самобытности в литературе и искусстве. 

13. Культурные стили и культурно-исторические типы Проблема смены культурных стилей и их 

специфики на русской почве. Барокко. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. 

Натурализм. Символизм. Культурно-исторические типы «петербургского периода». «Просвещенец». 

«Вольтерьянец». «Масон». «Декабрист». «Любомудр». «Идеалист». «Нигилист». «Народник». 

«Марксист». «Декадент». 

14. Советская и современная российская культура. Общее и различие. Связь и отличия советской и 

русской культуры. 

15. Русская культура в контексте русской истории: подведение итогов. 

Literatura podstawowa: 



Очерки русской культуры XIII – XV вв. Ч. 1 – 2. М., 1969 – 1970. 

Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1 – 2. М., 1976. 

Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1 – 2. М., 1979. 

Очерки русской культуры XVIII в. Ч. 1 – 4. М., 1985 – 1990. 

Очерки русской культуры XIX в. Ч. 1 – 6. М., 1998 – 2002. 

Русская художественная культура второй половины XIX в.: Диалог с эпохой. М., 1996. 

Святополк-Мирский Д.С. История русской литературы с древнейших времен по 2005 г. Новосибирск, 

2005. 

W języku polskim: 

Rosja. Leksykon. PWN, Warszawa 2001. 

G. Przebinda, J.Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, Kraków 2000. 

P. P. Gniedycz, Arcydzieła malarstwa rosyjskiego, Warszawa Arkady 2008. 

L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986. 

W. Serczyk, Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984. 

Literatura dodatkowa: 

Федотов Г.П. Святые древней Руси. М., 1990. 

Его же. Русская религиозность // Его же. Собр. соч. Т. 11 – 12. М., 2001 – 2004. 

Эймонтова Р.Г. Российские университеты на грани двух эпох: От России крепостной к России 

капиталистической. М., 1985. 

Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы: Шестидесятые годы XIX века. М., 1993. 

W języku polskim: 

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977 

Historia literatury rosyjskiej, red. M.Jakubiec, t. I, kilka wydań. 

Jakubowski W., Łużny R. Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971. 

Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej, Warszawa 1959. 

Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny, wykorzystanie źródeł pisanych, ikonograficznych oraz multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium w formie zaliczenia ustnego. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przygotowanie przez studenta 3 samodzielnie wybranych problemów przedstawianych w trakcie wykładu i 

zaliczenie ich w formie rozmowy kolokwium z prowadzącym wykład  

Kryteria – stopień zrozumienia problematyki wykładu: 

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 

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:   Royal Courts in Precolonial African States 

Nazwa w języku angielskim:   Royal Courts in Precolonial African States 

Język wykładowy:  angielski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

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

Rok studiów:   2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Robert Piętek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Robert Piętek  

Założenia i cele przedmiotu: 
Przedstawienie specyfiki państw Afryki 
przedkolonialnej na przykładzie organizacji i 
funkcjonowania dworów monarszych.  

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w 
znajomości współczesnych konfliktów międzykulturowych. Zna na poziomie 
rozszerzonym terminologię nauk historycznych. 

K_W01, K_W02 

W_02 Ma pogłębioną wiedzę  specyfice dziejów Afryku przedkolonialnej K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi posługiwać się językiem obcym oraz terminologią w języku nowożytnym K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej wiedzy 
historycznej 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Elementarna znajomość historii powszechnej. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na 
zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu dziejów powszechnych.  

Treści modułu kształcenia: 

Sources for African Precolonial History 
The Examples of different types of African states (The empires of Western Sudan, The coastal states on 
the Gulf of Guinea, Yoruba City-States, States and political organization in Central Africa, Interlacustrine 
states)  
A royal court as a political center. 
Court dignitaries, royal slaves, and wives – their political and domestic roles.  
Court as an ideological center of an African state. 
Court ceremonies: enthronements, funerals, and feast in honour of royal dynasty  
European and Muslim influences on African royal courts: political, ideological, and economic dimensions. 



Literatura podstawowa: 

Tymowski M., The Origins and Structures of Political Institutions in Pre-colonial Black Africa: Dynastic 
Monarchy, Taxes and Tributes, War and Slavery, Kinship and Territory. New York: Edwin Mellen Press 
2009 

Tymowski M., Państwa Afryki Przedkolonialnej, Wrocław 1999. 

Historia Afryki do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996 

Literatura dodatkowa: 

Lewis H., The origins of African Kingdoms, Cahiers d'études africaines. Vol. 6 N°23. 1966. pp. 402-407 
Thornton J. K., A History of West Central Africa to 1850, Cambridge University Press 2020   
Vansina J. A Comparison of African Kingdoms, Africa: Journal of the International African Institute Vol. 32, 
No. 4 (Oct., 1962), pp.324-335. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny wraz z pokazami – prezentacje multimedialne, praca indywidualna studenta. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_W02, K_U07, K_U01 - podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia ustnego oraz w trakcie 
konwersacji podczas wykładu.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Przygotowanie przez studenta trzech samodzielnie wybranych problemów przedstawianych w trakcie 

wykładu i zaliczenie ich w formie rozmowy-kolokwium z prowadzącym wykład 

Kryteria w zależności od stopnia zrozumienia problematyki i umiejętności jej przedstawienia w formie 

ustnej: 

0 – 50 % - niedostateczny 

51 - 60% - dostateczny 

61 - 70% - dostateczny plus 

71 – 80% - dobry 

81 – 90% - dobry plus 

91 – 100% bardzo dobry 

Bilans punktów ECTS*: 

  

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Konsultacje z prowadzącym 15 

Przygotowanie do zajęć 25 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wykład monograficzny: Biblia- źródło kultury 

Nazwa w języku angielskim:  Monographic lecture Bible – source of culture 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny  

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z recepcją 

Biblii w kulturze ogólnoludzkiej i narodowej w ujęciu 

historycznym i współczesnym 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii antycznej i źródeł cywilizacji 

europejskiej.  
K_W01 

W_02 Zna zagadnienia historii starożytnej na poziomie zaawansowanym. K_W04 

W_03 
Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk 

historycznych z uwzględnieniem historiografii biblijnej 
K_W05 

W_04 
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach historycznych oraz ich przydatności w 

badaniach naukowych. 
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi dotrzeć do naukowych źródeł informacji K_U02 

U_02 
Argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej, 

wykorzystując wiedzę i własne doświadczenia  
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i jest 

gotów do korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności. 
K_K02 



K_02 

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności 

warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji 

w zakresie fachowym  

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1. Kulturotwórcza rola Biblii. 

2. Powstanie Biblii hebrajskiej. 

3. Septuaginta - Biblia świecie greckim 

4. Wulgata-uniwersalny przekaz orędzia biblijnego. 

5. Apokryfy biblijne. 

6. Biblia w Koranie. 

7. Polskie przekłady biblijne. 

8. Rola Biblii Ks. Jakuba Wujka w polskiej kulturze. 

9. Biblia w literaturze powszechnej i polskiej 

10. Biblia w twórczości Adama Mickiewicza. 

11. Tematyka biblijna w sztuce. 

12. Biblia a środki społecznego przekazu. 

13. Biblia a nauki przyrodnicze. 

14. Wątki biblijne w kulturze ludowej. 

15. Biblia a prawa. 

Literatura podstawowa: 

Biblia a kultura Europy, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992, t. 1-2. 

Krawczyk R., Biblia – źródło kultury, Siedlce 2014, 2017. 

Jelonek T., Biblia w kulturze świata, Kraków 2007. 

Starowiejski M., Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Kraków 2011. 

Literatura dodatkowa: 

Krawczyk R., Sprawy ludzkie w Biblii, Siedlce 1986. 

Krawczyk R., Sztuka życia według Biblii, Warszawa 1997. 

Świderkówna A, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994. 

Świderkówna A. Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1996. 

Świderkówna A, Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2000. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy z elementami dyskusji 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W08,  K_U02, K_U08, K_K01, K_K02 - Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi 

na podstawie kolokwium ustnego i w czasie dyskusji podczas wykładu 

Forma i warunki zaliczenia: 



Kololwium ustne 

sposób oceniania: 

0 – 50 % - niedostateczny – brak znajomości podstawowych zagadnień przedmiotu 

51 - 60% - dostateczny - znajomość podstawowych zagadnień przedmiotu 

61 - 70% - dostateczny plus – znajomość podstawowych zagadnień przedmiotu w stopniu rozszerzonym 

71 – 80% - dobry - znajomość i rozumienie wydarzeń w konkretnym kontekście historycznym 

81 – 90% - dobry plus – znajomość w stopniu rozszerzonym i rozumienie wydarzeń w różnych kontekstach 

historycznych 

91 – 100% bardzo dobry - rozumienie powiązań między wydarzeniami historycznymi i ich interpretacja w 

kontekście współczesnym 

Bilans punktów ECTS: 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 20 

Przygotowanie do zaliczenia ustnego 35 

Przygotowanie do zajęć 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Wykład monograficzny: Historia Rosji IX-XX w. 

Nazwa w języku angielskim:   Monographic lecture History of Russia IX-XX centuries. 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny  

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

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: 

Zapoznanie się z procesem powstania i rozwoju 

państwowości rosyjskiej. Przekazanie wiedzy z 

zakresu historii Rusi Kijowskiej, Imperium 

Rosyjskiego, Związku Radzieckiego i Federacji 

Rosyjskiej. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii Rosji. K_W01 

W_02 
Zna zagadnienia historii Rosji na różnych etapach na poziomie 

zaawansowanym. 
K_W04 

W_03 
Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk 

historycznych z uwzględnieniem historiografii rosyjskiej. 
K_W05 

W_04 
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach historycznych oraz ich przydatności w 

badaniach naukowych. 
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi dokonać właściwego doboru informacji K_U02 

U_02 
Argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej 

wykorzystując wiedzę i własne dosiwadcznia 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy historycznej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści 

historycznych. 

K_K01 

K_02 
Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i jest 

gotów do korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności.. 
K_K02 



Forma i typy zajęć:  Wykład problemowy z elementami dyskusji – 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Elementarna znajomość historii powszechnej. Wiedza z poprzednich etapów edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Ruś w okresie przedpaństwowym. Powstanie państwa – teoria normańska i antynormańska. Zarys 

dziejów politycznych Rusi Kijowskiej – proces konsolidacji państwa, pierwsi władcy. Chrzest Rusi.  

2. Podział dzielnicowy państwa – zasada pryncypatu i senioratu. Wojny wewnętrzne. Mozaika księstw i 

ich dzieje. Republika Nowogrodzka i jej specyfika. Zwierzchnictwo mongolskie nad Rusią 

3. Osłabienie Złotej Ordy. Proces zjednoczenia ziem wielkoruskich. Zrzucenie zwierzchnictwa 

mongolskiego. 

4. Panowanie Iwana Groźnego. Wielka smuta. 

5. Panowanie nowej dynastii. Michał Romanow i jego następcy. Reforma Nikona. 

6. Piotr I. Regencja Zofii; Pierwsze lata panowania. Wojna Północna 1700 – 1721. Reformy; 

Petersburg. Okres przewrotów pałacowych. 

7. Panowanie Katarzyny II. Piotr III. Polityka wewnętrzna. Powstanie J. Pugaczowa. Polityka 

zagraniczna. Wojny z Turcją i rozbiory Polski. Paweł I. 

8. Panowanie Aleksandra I. Reformy. Wojna 1812 roku i jej następstwa. Powstanie dekabrystów. 

Panowanie Mikołaja I. Teoria oficjalnej ludowości. 

9.  Aleksander II – car reformator. Wiosna posewastopolska. Manifest z 19 lutego 1861 r. i reforma 

agrarna. Rozwój kapitalizmu w Rosji i powstanie ruchu robotniczego. Polityka zagraniczna. Carobójstwo. 

Kontrreformy Aleksandra III. 

10.  Rządy Mikołaja II. Wojna z Japonią. Rewolucja 1905 roku i jej następstwa. Powstanie 

konstytucjonalizmu rosyjskiego. Duma państwowa i działalność partii politycznych. Piotr Stołypin. 

11. Rok 1917 w Rosji. Rewolucja lutowa i obalenie caratu. Dwuwładza – działalność Rządu 

Tymczasowego i Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rewolucja październikowa czy przewrót 

bolszewicki? Pierwsze lata władzy radzieckiej. Powstanie Rady Komisarzy Ludowych. Dekrety. Czerwony 

terror i utworzenie Czeka. Wojna domowa. Komunizm wojenny. NEP. Powstanie ZSRR – radziecki 

federalizm. Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej. Konstytucje radzieckie. Bolszewicy wobec religii. Śmierć 

Lenina. 

12.  Stalinizm. Walka o władzę po śmierci Lenina. Kolektywizacja i industrializacja. Wielki głód na 

Powołżu i Ukrainie. Terror stalinowski. Gułag. Wielka Wojna Ojczyźniana. Oblężenie Leningradu. Obrona 

Moskwy. Znaczenie Stalingradu i operacji kurskiej. Zwycięska koalicja antyfaszystowska – Teheran, Jałta, 

Poczdam. 

13.  Rządy Chruszczowa. Śmierć Stalina. XX Zjazd KPZR i jego następstwa: odwilż i destalinizacja. Jury 

Gagarin – pierwszy człowiek w kosmosie. 

14.  Epoka zastoju – Breżniew i jego następcy. Realny socjalizm i epoka zastoju; rolnictwo i przemysł w 

ZSRR. Patologie władzy – era nomenklatury i „gerontokracji”, „homosovieticus”. Kult Breżniewa. Jurij 

Andropow i Konstantin Czernienko, Ruch dysydencki. 

15. Gorbaczow (1985-1991). Pierestrojka, głasnost, uskorienie. „Gorbimania” i świat zachodni. Nowa 

polityka zagraniczna. Jesień ludów. Rozpad ZSRR. WNP. 

Literatura podstawowa: 

1. Anisimow J., Historia Rosji od Ruryka do Putina. Ludzie, daty, wydarzenia, Warszawa 2017; 

2. Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław  2005; 

3. Bazylow L., Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1983;  



4. Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2002;  

5. Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 1-2; 

6. Ochmański J., Dzieje Rosji do roku 1861, Poznań 1981; 

7. Riasanovsky N. V., Steinberg M. D., Historia Rosji, Kraków 2009. 

Literatura dodatkowa: 

1. Appelbaum A., Gułag, Warszawa 2005; 

2. Heller M., Siódmy sekretarz. Blaski i nędza Michaiła Gorbaczowa, Lublin 1993; 

3. Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2006; 

4. Pipes R., Rewolucja Rosyjska, Warszawa 2006; 

5. Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2005; 

6. Pipes R., Rosja, komunizm i świat. Wybór esejów, Kraków 2002; 

7. Rybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, Warszawa 1983; 

8. Serczyk W. A., Katarzyna II. Carowa Rosji, Wrocław 1989.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy, wykorzystanie źródeł pisanych, ikonograficznych oraz multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi na podstawie kolokwium ustnego i w czasie dyskusji podczas 

wykładu 

Forma i warunki zaliczenia: 

Kolokwium ustne. Zaliczenie samodzielnie wybranej przez studenta lektury. Kryteria – stopień zrozumienia 

problematyki lektury i zagadnień prezentowanych na wykładzie:  

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 

Przygotowanie do kolokwium 35 

Konsultacje z prowadzącym 20 

Przygotowanie do zajęć 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Konflikty religijne w Europie 

Nazwa w języku angielskim:   Religious Conflicts in Europe 

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):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr hab. Dorota Wereda 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr Agnieszka Gątarczyk 

Założenia i cele przedmiotu 

Przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu historii 

konfliktów religijnych w Europie i problemach 

współczesnych konfliktów. Kształtowanie 

umiejętności zrozumienia procesów dziejowych. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w 

wybranych obszarach badań historycznych. 
K_W01 

W_02 
Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, 

jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych 
K_W02 

W_03 
Zna w stopniu pogłębionym metody i teorie wyjaśniające procesy 

historyczne zachodzące w wybranych epokach. 
K_W06 

W_04 
Posiada pogłębioną wiedzę o fundamentalnych dylematach współczesnej 

cywilizacji 
K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je 

stosując podstawowe metody badawcze i wybrane, dostosowane do 

tematu, elementy warsztatu historyka oraz prezentuje otrzymane wyniki 

przy zastosowaniu zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych. 

K_U03, K_U16 

U_02 Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł historycznych. K_U05 

U_03 
Potrafi pracować w zespole, rozwiązując proste problemy badawcze z 

zakresu historii 
K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K _01 

Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy historycznej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści 

historycznych. 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wojna i konflikt zbrojny w teoriach stosunków międzynarodowych. Rodzaje konfliktów religijnych i 

etnicznych.  

2. Reformacja i początki konfliktów religijnych w Europie.  

3. Islam i chrześcijaństwo w Europie. Zarys kontaktów.  

4. Ludobójstwo Ormian w imperium osmańskim w 1915 r.  

5. Chrześcijaństwo w Bułgarii. Walka o przetrwanie.  

6. Religijno-etniczne podłoże konfliktu cypryjskiego.  

7. Konflikt religijny między katolikami a protestantami w Irlandii Północnej.  

8. Charakterystyka wojen i konfliktów międzynarodowych po 1991 r.  

9. Geografia i dynamika współczesnych konfliktów religijnych i etnicznych;  

10. Wojna w Jugosławii.  

11. Konflikt w Kosowie – przyczyny i przebieg.  

12. Konflikt w Górskim Karabachu.  

13. Religijne aspekty konfliktu na Ukrainie.  

14. Nowy konflikt globalny – terroryzm islamski  

15 Podsumowanie – specyfika konfliktów religijnych w Europie 

Literatura podstawowa: 

Balcerowicz P., "Czy istnieją konflikty etniczne i religijne" [w:] "Zaawansowane zapobieganie konfliktom", 

red. W. Kostecki, Warszawa 2011.  

Tazbir J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1996.  

Wiśniewski D., Europa i islam w średniowieczu. Konfrontacja i współżycie, Warszawa 2016.  

Armenia 1915: początek nowoczesnego ludobójstwa, [w:] Bruneteau B., Wiek ludobójstwa, Warszawa: 

Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, 2005  

Banek K., "Wojny religijne oraz postawy agresywne o podłożu religijnym", „Państwo i Społeczeństwo”, R. 9 

(2009), nr 1.  

Bohdanowicz J., "Fundamentalizm religijny i terroryzm jako największe zagrożenia XXI wieku", „Cywilizacja i 

Polityka”, Nr 2 (2004).  

Konarski W. "Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach 

między nimi" [w:] Narody XXI wieku, red. A. Hołub (Seria „Forum Politologiczne” , t. V (2007), s. 17-51.  

Wróblewski W., "Terroryzm religijny jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego", „Problemy 

Bezpieczeństwa” 2007, nr 1  

Literatura dodatkowa: 



Kuczyński M., "Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000. Tło historyczne, 

stan obecny", Warszawa 2001.  

Łoś R., "Wojna w Bośni i Hercegowinie (1992-1995)" [w:] R. Łoś, J. Reginia –Zacharski, "Współczesne 

konflikty zbrojne", Warszawa 2010, s. 292-308.  

Madajczyk P., "Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku. Szkice do problemu", Warszawa 2010.  

Prucnal A., "Rola religii w konflikcie zbrojnym. Na marginesie raportów Tadeusza Mazowieckiego z byłej 

Jugosławii" [w:] "Religie a wojna i terroryzm", red. J. Drabina, Kraków 2003, s. 179-188.  

Wybranowski D., "Udział ochotników muzułmańskich w wojnie w Bośni i Hercegowinie" [w:] "Konflikty 

współczesnego świata", red. G. Ciechanowski, J. Sielski, Toruń 2008, s. 75-89.  

Zachara M., "Religia w globalnej wiosce""[w:] "Religia w stosunkach międzynarodowych", red. A. M.Solarz, 

H. H. Schreiber, Warszawa 2012, s. 77-91.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Przygotowywanie zespołowo prezentacji. Analizowanie i rozwiązywanie przez studentów konkretnych, 

rzeczywistych sytuacji problemowych pod kierunkiem prowadzącego, samodzielnie i w grupach. Dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów na podstawie : aktywne uczestnictwo na zajęciach (40%), poziom merytoryczny 

przygotowanego wystąpienia lub prezentacji na zajęciach z określonego zagadnienia (60%). 

K_W01 K_W02 K_W06 K_W16 K_U03, K_U16 K_U05 K_U11 K_K01 poddane zostaną weryfikacji podczas 

aktywności w dyskusji podczas pracy indywidualnej i zespołowej w czasie zajęć oraz przy przygotowaniu 

prezentacji. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Aktywne uczestnictwo w dyskusjach  

Poziom merytoryczny prezentacji przedstawionej na zajęciach 

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 ćwiczeniach 30 

Przygotowanie  30 

Przygotowanie do zajęć 40 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Informatyka biurowa i bazy danych 

Nazwa w języku angielskim:   Office informatics and databases 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Dariusz Magier 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Beata Kozaczyńska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z 

zakresu techniki biurowej i jej informatyzacji, 

przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania i 

wyposażenia nowoczesnej kancelarii i sekretariatu 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W01 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie obiegu dokumentacji, w tym 

elektronicznego zarządzania dokumentacją 
S_W05 

W02 

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy administracją archiwalną a 

aktotwórcami i użytkownikami archiwów oraz o uwarunkowaniach pracy 

archiwisty i zarządcy dokumentacji 

S_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Jest gotów do kierowania pracą zespołu lub wykonuje zadania 

kancelaryjno-archiwalne we współpracy z innymi członkami zespołu 
S_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych archiwisty i zarządcy 

dokumentacji zgodnie z przyjętymi normami etycznymi i wymaga tego od 

innych z uwzględnieniem ewolucji potrzeb społecznych oraz do pracy nad 

rozwojem tychże norm 

S_K03 

Forma i typy zajęć:  15 godzin laboratorium.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza nabyta na dotychczasowych poziomach kształcenia 

Treści modułu kształcenia: 



1. Typowa korespondencja biurowa. 

2. Organizacja i funkcjonowanie sekretariatu, elektroniczne środki pracy biurowej. 

3. System kancelaryjny i rzeczywistości cyfrowej. 

4. Archiwizowanie dokumentów w systemach informatycznych. 

5. Urządzenia biurowe. 

6. Bazy danych. 

Literatura podstawowa: 

1. E. Mitura, Technika pracy biurowej, Warszawa 2007. 

2. H. Robótka, Biurowość współczesna. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010. 

Literatura dodatkowa: 

1. A. Komosa, Technika biurowa, Warszawa 1994. 

2. A. Barczewska, M. Bosak, K. Kłosowska-Lasek, Biurotechnika w administracji publicznej, Rzeszów 

2012 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem techniki komputerowej i baz danych, samodzielne zbudowanie 

bazy danych, praca w grupach 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

1. Na podstawie wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć – S_W05, S_W06. 

2. Na podstawie wykonanego projektu (bazy danych) – S_U06, S_K03. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: wypowiedzi ustnych oraz projektu. 

Kryteria oceny prac i projektu: 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 projektu pod kierunkiem prowadzącego 25 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Elementy nauki o organizacji i zarządzaniu 

Nazwa w języku angielskim:   Elements of learning about organization and management 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:  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: 
Zapoznanie się z podstawami wiedzy o organizacji i 

zarządzaniu strukturami biurokratycznymi 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W01 

Ma pogłębioną wiedzę na temat sfery strukturalnej i instytucjonalnej oraz 

relacji  na gruncie organizacyjno-prawnym w zakresie działalności 

zarządzania dokumentacją 

S_W01 

W02 

Posiada pogłębioną wiedzę o prowadzeniu różnych form 

przedsiębiorczości w zakresie zarządzania dokumentacją i działalności 

archiwalnej 

S_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi stosować wiedzę do oceny różnych zjawisk zachodzących w sferze 

działalności aktotwórców 
S_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych archiwisty i zarządcy 

dokumentacji zgodnie z przyjętymi normami etycznymi i wymaga tego od 

innych z uwzględnieniem ewolucji potrzeb społecznych. 

S_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykład 15 godzin  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza nabyta na poprzednich etapach kształcenia. 

Treści modułu kształcenia: 



1. Pojęcie biurokracji. 

2. Nauka o organizacji i zarządzaniu – przegląd, zakres i metody badawcze. 

3. Szkoła naukowa organizacji i zarządzania. 

4. Struktury organizacyjne – definicja i funkcje. 

5. Komunikacja w organizacji. 

6. Kultura organizacyjna. 

Literatura podstawowa: 

3. Zbigniew Władek, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Warszawa 2016. 

4. Rafał Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, Wrocław 2004, https://wwszip.pl/wp-

content/uploads/2017/07/01_Krupski_podstawy_organizacji_i_zarzadzania.pdf  

Literatura dodatkowa: 

3. Marek Lisiecki, Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Warszawa 2001. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

S_W01, S_W08– w trakcie kolokwium pisemnego. 

S_U02, S_K03– 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 zajęciach 15 

Konsultacje z prowadzącym 10 

Przygotowanie do kolokwium 25 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Elektroniczne zarządzanie dokumentacją 

Nazwa w języku angielskim:   Electronic records management  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  pierwszy  

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Dariusz Magier 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Joanna Kowalik-Bylicka 

Założenia i cele przedmiotu: 

1.Przygotowanie studentów do pracy z 

zastosowaniem informatycznych środków 

zarządzania dokumentacją  

2. Nabycie umiejętności pracy z elektronicznymi 

systemami obórki danych i ich archiwizacji. 

3. Nabycie umiejętności wykorzystania systemów 

informacyjnych w badaniach naukowych. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o organizacyjno-prawnych uwarunkowaniach 

zarządzania dokumentacją i działalności archiwalnej 
S_W01 

W_02 Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię archiwalną S_W02 

W_03 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie elektronicznego zarządzania 

dokumentacją 
S_W05 

W_04 

Ma pogłębioną wiedzę o prowadzeniu różnych form przedsiębiorczości w 

sferze działalności archiwalnej i elektronicznego zarządzania 

dokumentacją 

S_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi samodzielnie analizować przebieg zjawisk w sferze elektronicznego 

zarządzania dokumentacją 
S_U01 

U_02 
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do oceny zjawisk z zakresu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją 
S_U02 



U_03 

Posiada pogłębioną umiejętność interpretowania przepisów prawa 

archiwalnego dotyczących obszary elektronicznego zarządzania 

dokumentacją 

S_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do realizowania zadań zawodowych archiwisty i zarządcy 

dokumentacji zgodnie z przyjętymi normami etycznymi 
S_K03 

K_02 
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy archiwistycznej, poddając ją 

krytycznej ocenie 
S_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień teoretycznych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce z zakresu technologii 

informacyjnej 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zapoznanie z wymaganiami przedmiotu. Charakterystyka podstawowej literatury z zakresu 

dokumentacji elektronicznej oraz elektronicznego obiegu dokumentacji. 

2. Historia dokumentacji elektronicznej oraz elektronicznego obiegu dokumentacji na świecie i w Polsce. 

3. Podstawowe pojęcia odnoszące się do dokumentacji elektronicznej i elektronicznego obiegu 

dokumentacji. 

4. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie dokumentu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu 

dokumentacji w Polsce. 

5. Minimalne warunki techniczne niezbędne do posługiwania się dokumentacją elektroniczną. 

6. Struktura dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Podpis elektroniczny. 

8. Platformy instytucji publicznych wykorzystujących dokument elektroniczny. 

9. Elektroniczny obieg dokumentacji w uczelni. 

10. Korzyści wynikające z wdrożenia i posługiwania się dokumentacją elektroniczną. 

11. Niebezpieczeństwa wynikające z wdrożenia i posługiwania się dokumentacją elektroniczną. 

12. Archiwizowanie dokumentu elektronicznego w kancelarii. 

13. Archiwizowanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego 

mających postać dokumentacji elektronicznej. 

14. Popularyzacja elektronicznego zarządzania dokumentacją 

15. Rekapitulacja materiału i zaliczenie semestru.  

Literatura podstawowa: 

Gałach A., Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i 

państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych 

jednostek organizacyjnych z komentarzem, Gdańsk 2007.  

Nahotko M., Opis dokumentów elektronicznych: teoretyczny model i możliwości jego aplikacji = 

Description of digital documents: theoretical model and possibilities of its application, Kraków 2006. 

Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, red. Mamczak-Gadkowska I., Stryjkowski K., Poznań 

2018. 

Zarządzanie dokumentacją: badania i dydaktyka, red. Degen R., Jabłońska M., Toruń 2016. 

Literatura dodatkowa: 



Janowski J., Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym, Warszawa 2008.  

Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008  

Janowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa-Kraków 2007.  

Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia 

elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa 2009.  

Kaczorowska A.,  E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Łódź 2013. 

Papaj T., Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, 

Katowice 2017. 

Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, red. nauk. N. Siemieniuk, J. 

Sikorski, Białystok, 2011. 

Wallis A, Zarządzanie e-usługami: podręcznik akademicki, Koszalin 2017.  

Wróbel P., Komunikacja elektroniczna: zagrożenia i ich skutki dla organizacji, Gdańsk 2014. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne z dokumentem elektronicznym, pokaz, metoda projektu multimedialnego, praca 

indywidualna i grupowa studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W08, S_U05, S_K01, S_K03 – podczas odpowiedzi w trakcie zaliczenia 

ustnego 

S_U01, S_U02 – podczas pracy indywidualnej i zespołowej w czasie zajęć 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocena przedmiotu stanowi średnią ocen cząstkowych. Wypowiedzi ustne (40%) i wyniki pracy 

indywidualnej (50%) punktowane są wg. 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 

Przygotowanie referatu/prezentacji 20 

Przygotowanie do zajęć 15 

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Koordynacja czynności kancelaryjnych 

Nazwa w języku angielskim:   Coordination of office activities 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

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 zadaniami i sposobami pracy 

koordynatora czynności kancelaryjnych 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

specjalnościo-

wego WIEDZA 

W01 

Ma pogłębioną wiedzę na temat sfery strukturalnej i instytucjonalnej oraz 

relacji  na gruncie organizacyjno-prawnym w zakresie działalności 

archiwalnej i zarządzania dokumentacją 

S_W01 

W02 
Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię kancelaryjno-

archiwalną 
S_W02 

W03 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie obiegu dokumentacji, w tym 

elektronicznego zarządzania dokumentacją 
S_W05 

W04 
Posiada pogłębioną wiedzę o prowadzeniu różnych form przedsiębiorczości 

w zakresie zarządzania dokumentacją i działalności archiwalnej 
S_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi samodzielnie analizować przebieg zjawisk w zakresie archiwistyki i 

zarządzania dokumentacją, a także formułować własne opinie na ten temat 
S_U01 

U02 
Potrafi stosować wiedzę ze wszystkich dziedzin archiwistyki do oceny 

różnych zjawisk zachodzących w sferze działalności aktotwórców 
S_U02 

U03 

Posiada umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa 

archiwalnego dotyczących głównych obszarów postępowania z 

dokumentacją 

S_U05 

U04 
Jest gotów do kierowania pracą zespołu lub wykonuje zadania 

kancelaryjno-archiwalne we współpracy z innymi członkami zespołu 
S_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K01 
Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy kancelaryjno-archiwalnej 
S_K01 

K02 

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych koordynatora czynności 

kancelaryjnych zgodnie z przyjętymi normami etycznymi i wymaga tego od 

innych 

S_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 15 godzin; 15 godzin laboratorium. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza nabyta na poprzednich etapach kształcenia. 

Treści modułu kształcenia: 

7. Terminologia kancelaryjna i archiwalna. 

8. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją. 

9. Rodzaje dokumentacji współczesnej. 

10. Jednolity rzeczowy wykaz akt. 

11. Kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji. 

12. Organizacja pracy kancelaryjnej. 

13. Organizacja i funkcje sekretariatu. 

14. Systemy kancelaryjne. 

15. Porządkowanie akt. 

16. Organizacja i zasady działania archiwum bieżącego. 

17. Przekazywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum bieżącego. 

Literatura podstawowa: 

5. Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001. 

Literatura dodatkowa: 

1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Dz. U. 2015, poz. 1743. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda projektu, dyskusje panelowe prezentacje multimedialne, ćwiczenia komputerowe, praca w grupach 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W08, S_K03 – podczas kolokwium pisemnego 

S_U01, S_U02, S_U05, S_U06, S_K01– podczas pracy indywidualnej i zespołowej 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pracy na zajęciach i w grupach i kolokwium 

pisemnego. Kryteria oceny pracy semestralnej 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 30 



Konsultacje z prowadzącym 10 

Przygotowanie do zajęć i kolokwium 35 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Promocja i edukacja archiwalna 

Nazwa w językuangielskim:   Archival promotion and education  

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  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 się z zadaniami archiwów w zakresie 

popularyzacji zasobu archiwalnego oraz działań 

edukacyjnych. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

specjalnościo-

wego WIEDZA 

W01 

Ma pogłębioną wiedzę na temat sfery strukturalnej i instytucjonalnej oraz 

relacji  na gruncie organizacyjno-prawnym w zakresie działalności 

archiwalnej i zarządzania dokumentacją 

S_W01 

W02 

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy administracją archiwalną a 

aktotwórcami i użytkownikami archiwów oraz o uwarunkowaniach pracy 

archiwisty 

S_W06 

W03 
Posiada pogłębioną wiedzę o metodach popularyzacji archiwów i zasobu 

archiwalnego 
S_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi stosować różnorodne metody popularyzacji archiwów i zasobu 

archiwalnego 
S_U04 

U02 
Jest gotów do kierowania pracą zespołu lub wykonuje zadania 

kancelaryjno-archiwalne we współpracy z innymi członkami zespołu 
S_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Jest gotów do inspirowania i organizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego w zakresie popularyzacji wiedzy archiwalnej 
S_K02 

Forma i typy zajęć:  30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu archiwistyki. 

Treści modułu kształcenia: 

1.Pojęcie i funkcje archiwów. Zakres funkcji edukacyjnej archiwów.  

2.Działalność edukacyjna a działalność informacyjna archiwów.  

3.Działalność edukacyjna a działalność promocyjna archiwów. 

4.Otoczenie, dostawcy i odbiorcy działalności edukacyjnej archiwów (Otoczenie dalsze i bliższe archiwów;   

Dostawcy archiwalnych usług edukacyjnych ; Odbiorcy działalności edukacyjnej archiwów; 

Przygotowywanie specjalistów w zakresie działalności edukacyjnej archiwów). 

5.Formy działalności edukacyjnej archiwów (Charakterystyka archiwalnych form edukacyjnych: Prelekcje, 

pogadanki, dyskusje, wykłady, pokazy; Gry, zabawy, konkursy; Konferencje i szkolenia ; Lekcje archiwalne, 

koła zainteresowań i wycieczki archiwalne; Wystawy i inne imprezy archiwalne).  

6.Strony internetowe archiwów a promocja ich działalności. 

7.Formy promocji archiwów państwowych oraz społecznych.  

8.Internetowe formy edukacyjne archiwów.  

9.Działalność wydawnicza archiwów jako forma promocji. 

10.Miejsce archiwów w procesie edukacji. 

Literatura podstawowa: 

1.Jabłońska Marlena, Nowe wyzwania archiwów: komunikacja społeczna i public relations, Toruń 2016. 

2.Rosa Agnieszka, Funkcja edukacyjna archiwów, wyd. NDAP, Warszawa 2012 

(file:///F:/2021/Sylabusy%20Materia%C5%82y%202021%202022/Funkcja_edukacyjna_archiwow.pdf). 

3.Rosa Agnieszka, Funkcja edukacyjna archiwów. Pojęcie i zakres, [w:] Muzea i archiwa w edukacji 

historycznej, seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. 4, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 

15-20. 

Literatura dodatkowa: 

1. Chorążyczewski Waldemar, Archiwa i pamięć. Z dziejów polskich archiwów, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory” 

2005, t. 1, s. 13-28. 

2.Degen Robert, Witryna internetowa archiwum – wizytówka czy element systemu informacji archiwalnej, 

[w:] „Historyk – archiwista – komputer. Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej. Materiały z 

konferencji, Toruń, 10 i 11 kwietnia 2003 r.”, pod red. Roberta Degena, Haliny Robótki, Toruń 2004. 

3.Jabłońska Marlena, Archiwum jako marka. Korzyści z bycia rozpoznawalnym, [w:] „Zarządzanie 

dokumentacją, archiwistyka i... koty: księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki”, pod red. Roberta 

Degena, Marleny Jabłońskiej, Wandy K. Roman, Warszawa 2016. 

4.Jabłońska Marlena, Communico ergo sum. Czy potrzebna nam poprawna komunikacja, „Archiwista 

Polski” 2007, nr 2, s. 93-104. 

5.Jabłońska Marlena, Internal Relations jako narzędzie organizacji i zarządzania archiwami, „Archeion” 

2015, t. 116, s. 25-38. 

6. Mazur Hubert, Archiwum Państwowe w Kielcach - historia - zadania - zasób jako przykład lekcji 

archiwalnej, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 6, s. 18-24. 

7. Mazur Hubert, Edukacja w archiwum, archiwum w edukacji, Wiadomości Historyczne” 2016, nr 1, s. 4-7. 

8. Mazur Hubert, Lekcja genealogiczna w archiwum państwowym, „Wiadomości Historyczne” 2019, nr 2, s. 

34-38. 

9. Mazur Hubert, Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kielcach, „Wiadomości Historyczne” 

2013, nr 5, s. 13-19.  

10. Muzea i archiwa w edukacji historycznej, seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. 4, pod red. 

https://integro.uph.edu.pl/integro/search/description?q=Jab%C5%82o%C5%84ska%2C+Marlena&index=7
file:///F:/2021/Sylabusy%20MateriaÅ�y%202021%202022/Funkcja_edukacyjna_archiwow.pdf
https://integro.uph.edu.pl/integro/272901821215/ksiazka/zarzadzanie-dokumentacja-archiwistyka-i-koty?bibFilter=27
https://integro.uph.edu.pl/integro/272901821215/ksiazka/zarzadzanie-dokumentacja-archiwistyka-i-koty?bibFilter=27
https://integro.uph.edu.pl/integro/272901821215/ksiazka/zarzadzanie-dokumentacja-archiwistyka-i-koty?bibFilter=27
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/search/description?q=Mazur%2C+Hubert&index=3
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842300686469/mazur-hubert/archiwum-panstwowe-w-kielcach-historia-zadania-zasob-jako-przyklad-lekcji-archiwalnej
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842300686469/mazur-hubert/archiwum-panstwowe-w-kielcach-historia-zadania-zasob-jako-przyklad-lekcji-archiwalnej
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/search/description?q=Mazur%2C+Hubert&index=3
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/search/description?q=Mazur%2C+Hubert&index=3
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/search/description?q=Mazur%2C+Hubert&index=3
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842500819817/mazur-hubert/lekcje-archiwalne-on-line-archiwum-panstwowego-w-kielcach
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne


Stanisława Roszaka i Małgorzaty Strzeleckiej, Toruń 2007. 

11.Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, wybór i red. nauk. Jerzy Olędzki, Warszawa 

2010.  

12. Rosa Agnieszka, Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory” 2016, nr 7, s. 77-90  

(file:///C:/Users/Beata/Downloads/rdegen,+%7B$userGroup%7D,+AKZ_7_2016_Rosa%20(1).pdf).  

13. Sokół, Anna, „Halo, tu Archiwum!” czyli jak odkrywać archiwa?: działalność edukacyjna Archiwum 

Narodowego w Krakowie, „Wiadomości Historyczne” 2020, nr 6, s. 48-50. 

14. Szczepaniak Marek, Tyrchan Grażyna, Uczniowie w archiwum - ciekawe zajęcia czy „nudy na pudy”? 

„Wiadomości Historyczne” 2016, nr 1, s. 23-27. 

15. Urbaniak Violetta, Ale to już było…, czyli co archiwa mogą mieć wspólnego z edukacją?, „Meritum” 

2016, nr 3, s. 33-36. 

16. Wizyta w archiwum IPN, „Wiadomości Historyczne” 2016, nr 1, s. 8-10. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem różnych rodzajów źródeł wiedzy (m.in. film, fotografie, materiały 

archiwalne, dokumenty, wydawnictwa i czasopisma archiwistyczne, zasoby Internetu, w tym bazy danych 

itp.), pokaz, dyskusja panelowa i okrągłego stołu, referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 

praca indywidualna oraz grupowa studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie aktywności, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w 

trakcie zajęć (S_W01, S_W06, S_W07) oraz przygotowanych przez studentów referatów, z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej (S_U04, S_U06, S_K02). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Na ocenę końcową składają się obecność i aktywność na zajęciach, opracowanie pracy semestralnej i jej 

wygłoszenie. Ocena na podstawie skali procentowej: 50% i mniej – ndst.,  51-60% - dst., 61-70% - dst. 

plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91% - bdb. 

Bilans punktów ECTS*: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w zajęciach 30 

Konsultacje z prowadzącym 10 

Przygotowanie projektu pod kierunkiem prowadzącego 35 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

   

https://integro.uph.edu.pl/integro/272300971762/ksiazka/public-relations-w-komunikowaniu-spolecznym-i-marketingu?bibFilter=27
../../../../Beata/Downloads/rdegen,+%7b$userGroup%7d,+AKZ_7_2016_Rosa%20(1).pdf
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/843201765266/sokol-anna/halo-tu-archiwum-czyli-jak-odkrywac-archiwa
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/843201765266/sokol-anna/halo-tu-archiwum-czyli-jak-odkrywac-archiwa
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/search/description?q=Szczepaniak%2C+Marek+%281958-+%29&index=3
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/search/description?q=Szczepaniak%2C+Marek+%281958-+%29&index=3
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842701054358/szczepaniak-marek/uczniowie-w-archiwum-ciekawe-zajecia-czy-nudy-na-pudy
https://opac.bpsiedlce.pl/integro/842000412348/dokumenty-ciagle/wiadomosci-historyczne


Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Opracowanie materiałów archiwalnych 

Nazwa w języku angielskim:   Preparation of archival materials 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Dariusz Magier 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Joanna Kowalik-Bylicka 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie się ze wszystkimi etapami opracowania 

materiałów archiwalnych 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

specjalnościo-

wego WIEDZA 

W01 Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię archiwalną S_W02 

W02 

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy administracją archiwalną a 

aktotwórcami i użytkownikami archiwów oraz o uwarunkowaniach pracy 

archiwisty i zarządcy dokumentacji 

S_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 

Potrafi stosować wiedzę ze wszystkich dziedzin archiwistyki do oceny 

różnych zjawisk zachodzących w sferze działalności aktotwórców, 

administracji archiwalnej oraz potrzeb użytkowników zasobu 

S_U02 

U02 

Posiada umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa 

archiwalnego dotyczących głównych obszarów postępowania z 

dokumentacją 

S_U05 

U03 
Jest gotów do kierowania pracą zespołu lub wykonuje zadania 

kancelaryjno-archiwalne we współpracy z innymi członkami zespołu 
S_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy archiwistycznej 
S_K01 

K02 

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych archiwisty i zarządcy 

dokumentacji zgodnie z przyjętymi normami etycznymi i wymaga tego od 

innych z uwzględnieniem ewolucji potrzeb społecznych oraz do pracy nad 

rozwojem tychże norm 

S_K03 



Forma i typy zajęć:  Wykład 15 godz., laboratorium 15 godz.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy znajomości zasad i terminologii archiwalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

7. Zasada proweniencji i jej następstwa. 

8. Sposoby rekonstrukcji zespołu archiwalnego. 

9. Etapy opracowania zespołu archiwalnego 

10. Porządkowanie akt 

11. Inwentaryzacja akt w przeszłości i w systemach informatycznych. 

12. Wstęp do inwentarza. 

Literatura podstawowa: 

6. W. Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego, Toruń 2016.  

7. 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 z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem baz 

komputerowych; ; praca w grupach; samodzielna praca semestralna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

S_W02, S_W06, S_U05- podczas odpowiedzi w trakcie kolokwium pisemnego 

S_U02, S_U06, S_K01, S_K03– podczas samodzielnej pracy semestralnej, pracy w grupach i odpowiedzi 

ustnych w trakcie zajęć 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie prac semestralnych i kolokwium pisemnego. 

Kryteria oceny pracy semestralnej 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 30 

Przygotowanie projektu pod kierunkiem prowadzącego 15 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztat archiwisty 

Nazwa w języku angielskim:   The Archivist Workshop 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Dariusz Magier 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Beata Kozaczyńska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

warsztatem pracy archiwisty, w szczególności z 

metodami pracy, środkami technicznymi oraz 

podstawami prawnymi tworzenia i przechowywania 

zasobu archiwalnego. 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 

specjalnościo-

wego WIEDZA 

W01 

Ma pogłębioną wiedzę na temat sfery strukturalnej i instytucjonalnej oraz 

relacji  na gruncie organizacyjno-prawnym w zakresie działalności 

archiwalnej i zarządzania dokumentacją 

S_W01 

W02 Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię archiwalną S_W02 

W03 

Ma pogłębioną wiedzę o więziach prawnych i techniczno-materialnych w 

zakresie postępowania z dokumentacją zarówno w obszarze bliższego jak 

i dalszego przedpola archiwalnego 

S_W04 

W04 

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy administracją archiwalną a 

aktotwórcami i użytkownikami archiwów oraz o uwarunkowaniach pracy 

archiwisty 

S_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 

Potrafi samodzielnie analizować przebieg zjawisk w zakresie archiwistyki i 

zarządzania dokumentacją, a także formułować własne opinie na ten 

temat 

S_U01 

U02 

Potrafi stosować wiedzę ze wszystkich dziedzin archiwistyki do oceny 

różnych zjawisk zachodzących w sferze działalności aktotwórców, 

administracji archiwalnej oraz potrzeb użytkowników zasobu 

S_U02 



U03 

Posiada umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa 

archiwalnego dotyczących głównych obszarów postępowania z 

dokumentacją 

S_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Jest gotów do dokonania w pogłębiony sposób krytycznej oceny swojej 

wiedzy archiwistycznej 
S_K01 

K02 

Jest gotów do realizowania zadań zawodowych archiwisty i zarządcy 

dokumentacji zgodnie z przyjętymi normami etycznymi i wymaga tego od 

innych z uwzględnieniem ewolucji potrzeb społecznych. 

S_K03 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia laboratoryjne 30 godzin. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza nabyta na poprzednich etapach kształcenia. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawy prawne tworzenia i przechowywania zasobu archiwalnego. 

2. Podstawowa ewidencja archiwalna . 

3. Opracowywanie materiałów pozaaktowych (opracowywanie dokumentacji technicznej i materiałów 

kartograficznych; opracowywanie fotografii, nagrań dźwiękowych, filmów). 

4. Archiwalia w muzeach i bibliotekach – zasoby archiwalne muzeów i bibliotek w Polsce; ewidencja i 

opracowywanie archiwaliów w muzeach i bibliotekach. 

5. Wstęp do inwentarza archiwalnego. 

6. Przechowywanie akt.  

7. Digitalizacja akt. Digitalizacja a udostępnianie. 

8. Konserwacja akt.  

9. Warsztat badawczy archiwisty. 

10. Bazy danych stosowane w archiwach państwowych. 

11. Udostępnianie akt. 

12. Etyka pracy naukowej i zawodu archiwisty. 

Literatura podstawowa: 

1. Kwiatkowska Wiesława, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego, Toruń 2016.  

2. Husarska Maryna, Irena Sadurska, Konserwacja zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, Warszawa-

Łódź 1968. 

3. Konarski Kazimierz, Wstęp inwentarza zespołu archiwalnego, „Archeion” 1952, t. XXI, s. 192-202.   

4. Metodyka pracy archiwalnej, pod. red. Stanisława Nawrockiego i Stanisława Sierpowskiego, 

Poznań 1998. 

5. Robótka Halina, Tomczak Andrzej, Ryszewski Bohdan, Archiwistyka, Warszawa 1989. 

6. Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, pod red. nauk. Anety Januszko-Szakiel, 

Kraków 2013. 

Literatura dodatkowa: 

1. Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010. 

2. Metodyka pracy archiwalnej, red. Sierpowski Stanisław, Nawrocki Stanisław, Poznań 1995. 

3. Historyk, archiwista, komputer: historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej : materiały z 

konferencji, Toruń 10 i 11 kwietnia 2003 roku, pod red. Roberta Degena i Haliny Robótki, Toruń 

2004. 



4. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, pod red. Rafała Leśkiewicza i Anny Żeglińskiej, 

Warszawa 2016. 

5. Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki. Studia archiwistyczne, pod red. nauk. 

Piotra A. Czyża i Dariusza Magiera, Siedlce 2019. 

6. Metodyka i standardy opracowania archiwalnego: rzeczywistość i potrzeby, pod red. Ireny 

Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2019. 

7. Przygotowanie na wypadek katastrofy, [w:] Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi: 

ochrona zasobu archiwalnego, wybór i oprac. Marek Borowski, Anna Czajka, Anna Michaś, 

Warszawa 2006.  

8. Technika archiwalna w XX wieku, pod red. Stanisława Sierpowskiego i Jarosława Wiśniewskiego, 

Poznań 2001. 

9. Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi: ochrona zasobu archiwalnego, wybór i oprac. 

Marek Borowski, Anna Czajka, Anna Michaś, Warszawa 2006 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem różnych rodzajów źródeł wiedzy (m.in. film, fotografie, materiały 

archiwalne, dokumenty, wydawnictwa i czasopisma archiwistyczne, zasoby Internetu, w tym bazy danych 

itp.), pokaz, dyskusja panelowa i okrągłego stołu, referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 

praca indywidualna studenta 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie aktywności, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w 

trakcie zajęć S_W01, S_W02, S_W04, S_W06, S_U05) oraz przygotowanych przez studentów referatów, 

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (S_K01, S_K03, S_U01, S_U02). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Na ocenę końcową składają się obecność i aktywność na zajęciach, opracowanie pracy semestralnej i jej 

wygłoszenie. Ocena na podstawie skali procentowej: 50% i mniej – ndst.,  51-60% - dst., 61-70% - dst. 

plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91% - bdb. 

Bilans punktów ECTS*: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 25 

Przygotowanie pracy semestralnej 25 

Przygotowanie do zajęć 25 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka (czterotygodniowa - 160 godz.) 

Nazwa w języku angielskim:   Practice 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:  Po drugim semestrze (zaliczenie w semestrze 4) 

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: 

Założeniem przedmiotu jest umożliwienie uzyskania 

przez studenta praktycznej wiedzy z zakresu 

funkcjonowania archiwum lub kancelarii. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
specjalnościo-
wego 

W_01 Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu archiwistyki i biurowości S_W01 

W_02 
Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących w obszarze 

bliższego i dalszego przedpola archiwalnego w przeszłości i współcześnie 
S_W03 

W_03 
Posiada zaawansowaną wiedzę o organizacji tradycyjnego obiegu 

dokumentacji i kancelarii cyfrowej 
S_W05 

W_04 Zna zasady i terminologię kancelaryjno-archiwalną S_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz 

techniczno-materialnych odnoszących się do współczesnej biurowości i 

działalności archiwalnej 

S_U02 

U_02 
Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze 

postępowania z dokumentacją 
S_U03 



U_03 
Posiada umiejętność posługiwania się normatywami dla diagnozowania 

problemów w zakresie działalności archiwalnej i biurowości współczesnej 
S_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy 

określaniu priorytetów działania współczesnego biura i administracji 

archiwalnej 

S_K01 

K_02 Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role S_K02 

K_03 
Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie 

rozwiązań stosowanych w postępowaniu z dokumentacją 
S_K03 

Forma i typy zajęć:  Praktyka zawodowa 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu biurowości współczesnej i archiwistyki  

Treści modułu kształcenia: 

Zgodnie z instrukcją praktyk oraz założeniami praktyki w danej instytucji. Zapoznanie się z 

funkcjonowaniem instytucji. Poznanie zasad przechowywania dokumentacji oraz akt, zasad BHP, ochrony 

przeciwpożarowej i przeciw kradzieżowej. 

Literatura podstawowa: 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217), Dz. 

U 1983, nr 38, poz. 173 z późn. zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Dz. U. 2015, poz. 1743. 

Literatura dodatkowa: 

Normatywy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej, w której odbywa się praktyka zawodowa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyka archiwalna lub kancelaryjna ciągła. 160 godzin. 4 tygodnie. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Praktyka jest oceniana przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji przyjmującej. Ocena jest wystawiana 

przez opiekuna praktyki z ramienia UPH po otrzymaniu karty oceny oraz dziennika praktyki. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę w oparciu o dokumentację praktyki. 

Bilans punktów ECTS*: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000553


Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z opiekunem praktyki z 

ramienia instytucji przyjmującej 
180 

Godziny kontaktowe z opiekunem praktyki z UPH 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 200 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Psychologia społeczno-wychowawcza 

Nazwa w języku angielskim:   Educational and social psychology 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia (nauczycielska) 

Jednostka realizująca:   Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

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 wprowadzenie studentów w 

problematykę psychologii wychowania i psychologii 

wychowawczej jako nauki teoretycznej i stosowanej.  

Symbol 

efektu 

specjalno

ściowego 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Kod efektu 

szczegółowego w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

nauczycieli 

SW-02 

style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w 

komunikowaniu się w klasie różne formy komunikacji − aktywne 

słuchanie, efektywne nadawanie, komunikacja niewerbalną, 

porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w 

sytuacjach konfliktowych, postawy, stereotypy, uprzedzenia, zachowania 

asertywne, agresywne i uległe 

B1.W3; B2.W5; 

SW-12 
teoria spostrzegania społecznego i komunikacji; media i ich wpływ 

wychowawczy 
B1.W3; B2.W5; 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

SU-01 obserwować procesy rozwojowe uczniów B.1.U1. 

SU-01 obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;  B.1.U2 

SU-03 identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;  B.1.U6 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

SK-04 autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym; B.1.K1 

SK-05 
wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń 

pedagogicznych. 
B.1.K2 



Forma i typy zajęć:  Wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zaliczenie wcześniejszych obligatoryjnych przedmiotów z zakresu psychologii przewidzianych w programie 

studiów  

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady 

1. Wprowadzenie do psychologii wychowawczej; 

2. Nagrody i kary w wychowaniu; 

3. Socjalizacja, naśladowanie i modelowanie wyznaczniki efektywności; 

4. Stereotypy, dyskryminacja  i uprzedzenia w wychowaniu,  

5. Wielokulturowość w szkole, kształtowanie postaw i wpajanie norm: zachowania pro i antyspołeczne,   

6. Mechanizmy wychowania w rodzinie, postawy rodzicielskie: wymiary postaw rodzicielskich, 

typologie i wyznaczniki oraz konsekwencje postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka., jak mówić 

aby nas słuchano, 

7. 6. Multi i mass media w wychowaniu, nowe zjawiska, stare problemy?  

Ćwiczenia 

1. Typologie zachowań i błędów nauczycielskich, wyznaczniki zachowań nauczycielskich: rola 

oczekiwań nauczyciela,  

2. Ukryte programy nauczania, środowiskowe i pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania 

szkolnego uczniów szkolnego, typologia i geneza trudności wychowawczych. 

3. Zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych uzdolnień, 

zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, krystalizowania się 

tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się stylu 

życia; 

4. Spostrzeganie społeczne i komunikacja: zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację 

interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy, 

uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi w instytucjach, reguły 

współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, media i ich wpływ 

wychowawczy, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w 

klasie, różne formy komunikacji − autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, 

komunikację niewerbalną, porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w 

sytuacjach konfliktowych; 

Literatura podstawowa: 

1. Bogdanowicz M. (2009). Niezwyczajni uczniowie. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka Nauczania. 

Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN, s.331-375. 

2. Brzezińska A. (2000). Psychologia wychowania. W: Strelau J. (red). Psychologia. Podręcznik 

akademicki. T. 3, dział IX, s. 227-239. Gdańsk: GWP. 

3. Dembo M. H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP. 

4. Nikitorowicz J. (2015). Model kształtowania się tożsamości kulturowej w warunkach 

wielokulturowości. Psychologia Wychowawcza 7, s.125-135 

Literatura dodatkowa: 

1. Bell P., A., Greene T., C., Fisher J., D., Baum A. (2004). Psychologia środowiskowa. Roz. IV, s. 

131-176. Gdańsk: GWP. 

2. Dambach K. E. (2003). Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej? Gdańsk: GWP. 



3. Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Wyd. PWN. 

4. Kowalik S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: 

PWN  

5. Malak-Minkiewicz B. (2016). Międzynarodowe badania porównawcze osiągnięć szkolnych. 

Edukacja w zglobalizowanym świecie. Psychologia Wychowawcza 10, s.139-157. 

6. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza (tom 1, 2). Warszawa: 

PWN  

7. Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. 

Warszawa: Wyd. APS. 

8. Włodarski Z. (2004). Nauczanie i wychowanie jako stymulowanie rozwoju człowieka. Kraków. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, analiza przypadków, wykład interaktywny, badania własne studentów (opcjonalnie); ćwiczenia – 

prezentacje projektów problemowych studentów 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie kolokwium końcowego lub wykonanie badawczej pracy z zakresu psychologii wychowawczej, 

obecność podczas zajęć 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Przy wystawianiu oceny końcowej brana będzie pod uwagę 

frekwencja podczas zajęć. Poza losowymi, uzasadnionymi przypadkami, trzykrotna nieobecność podczas 

zajęć uniemożliwia ich zaliczenie. 

Zaliczenie pisemne, testowe obejmujące zagadnienia omawiane podczas zajęć oraz znajdujące się we 

wskazanej literaturze obowiązkowej. Dopuszcza się także zaliczenie przedmiotu w oparciu o przygotowaną 

w dwuosobowych zespołach pracy badawczej z zakresu psychologii wychowawczej ( po akceptacji tematu 

oraz zakresu badań przez prowadzącego). Uzyskanie do 50 % prawidłowych odpowiedzi w teście ocena 

niedostateczna  

1. od 51 - 60% - dostateczna 

2. 61 - 70% - dostateczna plus 

3. 71 – 80% - dobra 

4. 81 – 90% - dobra plus   

5. 91 – 100% bardzo dobra 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach i ćwiczeniach 15+15 

Studiowanie literatury 10 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia  5 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Współczesne problemy psychologii  

Nazwa w języku angielskim:   Contemporary problems of psychology 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia (nauczycielska) 

Jednostka realizująca:   Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

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 wprowadzenie studentów w 

problematykę psychologii wychowania i psychologii 

wychowawczej jako nauki teoretycznej i stosowanej.  

Symbol 

efektu 

specjalno

ściowego 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Kod efektu 

szczegółowego w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

nauczycieli 

SW_02 

ma uporządkowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw 

wychowania i kształcenia, metod poznawania ludzkiej psychiki, 

niezbędną w projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice; zna 

neurofizjologiczne podłoże przebiegu procesów psychicznych. 

B.1.W2, B.1.W5 

SW_04 
Absolwent zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań 

psychologicznych, z których wywodzą się poszczególne metody. 
B.1.W4 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

SU_01 obserwować procesy rozwojowe uczniów B.1.U1. 

SU_01 obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;  B.1.U2 

SU_03 identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;  B.1.U6 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

SK_05 
wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń 

pedagogicznych. 
B.1.K2 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godzin 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zaliczenie wcześniejszych obligatoryjnych przedmiotów z zakresu psychologii przewidzianych w programie 

studiów  

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady 

1. Główne nurty (orientacje) w psychologii. Kierunki ewolucji współczesnego myślenia 

psychologicznego. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań ludzkich. 

2. Wybrane zagadnienia psychologii zdrowia i psychopatologii: (1) Problem normy i zdrowia – Co to 

jest zdrowie psychiczne (normalność), a co to jest nienormalność (choroba psychiczna)? 

3. Pojęcie zaburzeń rozwoju psychiki i czynniki zaburzeń rozwoju; (2) Fundamentalne kontrowersje 

wokół zdrowej i zaburzonej osobowości.  

4. Twórczy rozwój i uspołecznienie w modelu zdrowej  i zaburzonej osobowości w psychoanalizie 

kulturowej E. Fromma; (3) Frustracja i stres psychologiczny. Obciążenie i przeciążenie pracą. 

Wypalenie zawodowe; (4) Psychoza a zaburzenia nerwicowe (nerwica). Schizofrenia jako choroba 

oraz trudne i różnorodnie przeżywane doświadczenie. 

5. Główne obszary problemowe społecznego funkcjonowania człowieka: (1) Jak ludzie spostrzegają i 

interpretują własne zachowania i zachowania innych; (2) Jak presja grupy wpływa na nasze 

zachowania i odwrotnie; (3) Jaki jest mechanizm i dynamika różnych społecznych relacji.  

6. Psychologia jako szczególny rodzaj wiedzy i sposób ujmowania zjawisk, który można wykorzystać 

do podniesienia jakości ludzkiego życia – użyteczność wyników badań psychologicznych w 

rozwiązywaniu różnych problemów praktycznych w dziedzinie zaburzeń zachowania, edukacji oraz 

funkcjonowania organizacji społecznych, kulturalnych itp.  

Literatura podstawowa: 

1. Eysenck H.; Eysenck M. (2003).Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

2. Strelau J.; Doliński D. (red.), (2010). Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 

3. Tomaszewski T.(1998). Główne idee współczesnej psychologii. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. 

Literatura dodatkowa: 

1. Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe SCHOLAR. 

2. Wosińska W. (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

3. Zimbardo P.G., Ruch F.L.(1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, analiza przypadków, wykład interaktywny, badania własne studentów (opcjonalnie);  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie kolokwium końcowego lub wykonanie badawczej pracy z zakresu psychologii wychowawczej, 

obecność podczas zajęć 

Forma i warunki zaliczenia: 



Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Przy wystawianiu oceny końcowej brana będzie pod uwagę 

frekwencja podczas zajęć. Poza losowymi, uzasadnionymi przypadkami, trzykrotna nieobecność podczas 

zajęć uniemożliwia ich zaliczenie. Zaliczenie pisemne, testowe obejmujące zagadnienia omawiane podczas 

zajęć oraz znajdujące się we wskazanej literaturze obowiązkowej. Dopuszcza się także zaliczenie 

przedmiotu w oparciu o przygotowaną w dwuosobowych zespołach pracy badawczej z zakresu psychologii 

wychowawczej ( po akceptacji tematu oraz zakresu badań przez prowadzącego). Uzyskanie do 50 % 

prawidłowych odpowiedzi w teście ocena niedostateczna  

1. od 51 - 60% - dostateczna 

2. 61 - 70% - dostateczna plus 

3. 71 – 80% - dobra 

4. 81 – 90% - dobra plus   

5. 91 – 100% bardzo dobra 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 

Studiowanie literatury 10 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia  5 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole 

ponadpodstawowej 

Nazwa w języku angielskim:   The psychological aspects of the work with the student  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia (nauczycielska) 

Jednostka realizująca:   Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

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

Rok studiów:   Drugi  

Semestr:  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 przedmiotu jest przygotowanie 

psychologiczne do nauczania w szkole 

ponadpodstawowej ze szczególnym uwzględnieniem  

zagadnień związanych z rozwojem ucznia, 

specyficznymi formami aktywności oraz problemami 

dysharmonii i zaburzeń rozwojowych. Dostarczenie 

wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień 

związanych z funkcjonowaniem uczniów i nauczycieli 

w sytuacji szkolnej. 

Symbol efektu 

specjalnościow

ego 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Kod efektu 

szczegółowego w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

nauczycieli 

SW_07 

Posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań 

diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w 

odniesieniu do wybranych etapów edukacyjnych i uwzględniającą 

specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju 

C.W5;D1/E1.W10; 

D1/E1.W12 

SW_05 

Posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

B2.W4;B2.W5; 

B2.W6; 

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

SU_01 

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 



SU_02 

adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych 

potrzeb  uczniów szkoły ponadpodstawowej techniki 

psychologiczne, 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;  

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

kierunkowego 

SK_01 

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w 

działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego 

człowieka 

D1/E1.K6 

Forma i typy zajęć:  Wykład-15 godzin, ćwiczenia 15 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zaliczenie wcześniejszych obligatoryjnych przedmiotów z zakresu psychologii przewidzianych w programie 

studiów  

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady 

1. Rozwój psychiczny w okresie adolescencji.  

2. Analiza sfer rozwoju osobniczego w okresie dorastania. 

3. Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży.  

4. Klasa szkolna jako grupa społeczna.  

5. Grupy rówieśnicze. 

6. Koleżeństwo i przyjaźń w wieku dorastania. 

7.  Konflikty interpersonalne oraz inne trudności i zagrożenia wieku dorastania.  

8. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe.  

Ćwiczenia: 

1. Klasa szkolna jako grupa społeczna i grupy rówieśnicze– projekty edukacyjne  

2. Koleżeństwo i przyjaźń w wieku dorastania. 

3.  Konflikty interpersonalne oraz inne trudności i zagrożenia wieku dorastania – projektowanie 

sposobów ich rozwiązywania na przykładach 

4. Pomoc psychologiczna dla młodzieży dysfunkcjonalnej i doświadczającej trudności edukacyjnych 

5. Psychologiczne podstawy kształcenia młodzieży. 

6. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i  z zachowaniami trudnymi. 

Literatura podstawowa: 

1. S. Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1998 

2. B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011. 

3. M. Przetacznik-Gierowska, M.Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t.1, 

Warszawa 2004. 

4. B. Harwas-Napierała, J.Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów 

życia człowieka, t.2, Warszawa 2005. 

5. B. Harwas-Napierała, J.Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów 

życia człowieka, t.3, Warszawa 2004 

Literatura dodatkowa: 

1. Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000. 



2. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do   nas mówiły. 

Poznań 1993. 

3. Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce. Instytut Wydawniczy Pax 2011. 

4. J. Strelau (red.), Psychologia, t. 1-3, Gdańsk 2000. 

5. Zabłocka M., Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci. Warszawa 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, ćwiczenia, prezentacje, analiza przypadku, dyskusja, uczenie się w oparciu o problem 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę 

Ocena prezentacji 

Udział w dyskusjach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie na ocenę 

Kryteria oceny:  

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 

Ćwiczenia: 

Aktywny udział w zajęciach 

Systematyczne przygotowywanie się do zajęć 

Przygotowanie prezentacji 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Studia stacjonarne 

Udział w wykładach– 15 godzin 

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin 

Lektura literatury – 10 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu– 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 50 godz. 

Razem – 2 pkt. ECTS 

 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne nurty pedagogiczne 

Nazwa w języku angielskim:  Contemporary pedagogical trends 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia (nauczycielskie) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  I 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą podstawowych nurtów i koncepcji 

pedagogicznych. 

Symbol efektu 

specjalnościow

ego 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Kod efektu 

szczegółowego 

odpowiadającego 

efektom ogólnym w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

nauczycieli 

S_W02 
klasyczne teorie 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 

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

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 

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

kierunkowego 

S_K06 

projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły 

podstawowej lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania 

poprawy jakości pracy tych instytucji;  

B1.K1; B1.K3; C.K1; 

C.K2; D1/E1.K7; 

D1/E1.K8; D1/E1.K9 

Forma i typy zajęć: Wykład-30 godzin 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotu Pedagogika ogólna 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady 

1. Podstawowe nurty i teorie pedagogiczne.  

2. Tradycjonalizm a Nowe Wychowanie.  

3. Pedagogika naturalistyczna. System wychowawczy J.J. Rosseau a naturalizm wychowawczy w 

szkołach alternatywnych.  

4. Amerykańskie i europejskie szkoły alternatywne (Plan Winnetki, Plan Jenajski, szkoła P. Geheeba, 

Francuska Szkoła Nowoczesna, A.S. Neill i jego spojrzenie na wychowanie).  

5. Charakterystyka trendów i kierunków wychowania na przykładzie M. Montessori, C. Freineta, J. 

Korczaka. Antropozofia R. Steinera.  

6. Pedagogika filozoficzna W. Diltheya a pedagogika humanistyczna. Pedagogika humanistyczna. 

Pedagogika radykalnego humanizmu E. Fromma.  

7. Charakterystyka orientacji biofilnej i nekrofilnej a wychowanie humanistyczne. Pedagogika Gestalt a 

problem dehumanizacji.  

8. Pedagogika chrześcijańska. Personalizm wychowawczy ks. J. Tarnowskiego.  

9. Pedagogika personalistyczna A. Kamińskiego.  

10. Antyautorytaryzm w pedagogice na przykładzie T. Adorno. Podstawowe przesłanki pedagogii 

antyautorytarnej A.S. Neilla.  

11. Pedagogika nieautorytarna T. Gordona jako pedagogika bez zwycięzców i bez pokonanych. 

12. Pedagogika emancypacyjna i jej aspekty; wychowanie emancypacyjne. Krytyka pedagogiki  

emancypacyjnej.  

13. Emancypacja w pedagogice P. Freire’a. Wychowanie emancypacyjne a pedagogika tradycyjna. 

Ideologiczne aspekty pedagogiki emancypacyjnej. P. Freire a pedagogika międzykulturowa. 

Elementy pedagogiki emancypacyjnej w systemie wychowawczym P. Geheeba.  

14. Prawa dziecka w antypedagogice na przykładzie kodeksu R. Farsona. A. Miller i H. von 

Schoenebeck i ich założenia wychowawcze. Rozwój jednostki wg antypedagogów a teorie rozwoju J. 

Piageta i E. Eriksona.  

15. Tożsamość jednostki i społeczeństwa a rozwój według. E. Eriksona, J. Habermasa i L. Kohlberga. 

Pluralizacja w edukacji i jej implikacje wychowawcze.  

16. Pedagogika XXI wieku. Problemy diagnozowania i programowania w edukacji. Współczesne 

zagrożenia człowieka i możliwości jego rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości. 

Literatura podstawowa: 

1. Śliwerski B. (2005), Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Wyd. Impuls 

2. Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. (2006), Teorie osobowości, Warszawa: PWN 

3. Krüger H.H. (2005), Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk: GWP 

4. Pachociński R. (2000), Współczesne systemy edukacyjne, Warszawa: Wyd. IBN 

5. Śliwerski B. (red.) (2000), Pedagogika alternatywna, Kraków: Wyd. Impuls 

6. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 

7. Wołoszyn S. (1992), Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Warszawa: Wyd. IBE 

Literatura dodatkowa: 

1. Frąckowiak T. (red.), (2001), Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, Warszawa: Wyd. 

Fundacja Innowacja 



2. Delors J. (1995), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO, Wyd. J. Santorski &  Co. 

3. Kupisiewicz Cz. (1985), Paradygmaty i wizje reform oświatowych, Warszawa: PWN 

4. Lewowicki T. (1994), Przemiany oświaty, Rzeszów: Wyd. Foto-AA 

5. Melosik Z. (1995), Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań 

6. Miller A. (2012), Dramat udanego dziecka. Studia nad powrotem do prawdziwego Ja, Poznań: Wyd. 

Media i Rodzina 

7. Rutkowiak J. (red.), (1995), Odmiany myślenia w edukacji, Kraków: Wyd. Impuls 

8. Postman N. (1995), Technpol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 

9. Schoenebeck H. (1994), Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Wyd. J. Santorski & 

Co. 

10. Schoenebeck H. (1997), Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej przemocy, 

Kraków: Wyd. Impuls 

11. Schoenebeck H. (1994), Antypedagogika w dialogu, Kraków: Wyd. Impuls 

12. Szkudlarek T., Śliwerski B. (1992), Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków: Wyd. 

Impuls 

13. Witkowski L. (1998), Edukacja wobec sporów o (po) nowoczesność, Warszawa: Wyd. IBE 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Formy: zbiorowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane w czasie zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie odpowiedzi na 3 wylosowane pytania. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia  20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Nazwa w języku angielskim:  Working with students with special educational needs 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia (nauczycielska) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogika 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę 

dotyczącą pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  

Symbol 

efektu 

specjalno

ściowego 

Efekty uczenia się 
Kod efektu 

szczegółowego 

odpowiadającego 

efektom ogólnym w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

nauczycieli 

WIEDZA 

S_W07 

ma wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych 

w praktyce pedagogicznej,  poszerzoną w odniesieniu do etapu szkoły 

ponadpodstawowej i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne 

uczniów 

C.W5;D1/E1.W10; 

D1/E1.W12 

S_W05 

ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (uczniów, 

rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów, 

trenerów, edukatorów) oraz specyfiki funkcjonowania uczniów szkoły 

podstawowej i ponadpodstawowej w kontekście prawidłowości i 

nieprawidłowości rozwojowych. 

B2.W4;B2.W5; 

B2.W6; 

S_W06 

zna specyfikę funkcjonowania uczniów szkoły ponadpodstawowej ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych. 

B2.W3;B2.W4;B2.W

5;B2.W6;C.W5;D1/E

1/W4;D1/E1.W13 

S_W10 prawa osoby z niepełnosprawnością; B2.W4;B2.W3 

 UMIEJĘTNOŚCI  

SU_01 

posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie 

sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie 

wyników obserwacji i formułowanie wniosków. 

B1.U1; B1.U2;B1.U4; 

D1/E1.U7 



S_U09 
 skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań 

edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej;  
D1/E1.U7 

SU_12 

potrafi pracować z uczniami szkoły ponadpodstawowej, indywidualizować 

zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmian zachodzących w świecie 

i w nauce. 

B2.U5; D1/E1.U7 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

SK_01 

Jest gotów do prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

B2.K1; D1/E1.K3 

Forma i typy zajęć: Wykłady 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie kompetencji w zakresie podstaw pedagogiki specjalnej  

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady 

1. Poznawanie uczniów.  

2. Techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne.  

3. Sposoby funkcjonowania uczniów w klasie.  

4. Pozycja społeczna ucznia w klasie.  

5. Typy uczniów. Uczeń szczególnie uzdolniony. Inny i obcy.  

6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

7. Trudności i niepowodzenia szkolne.  

8. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z 

niepełnosprawnością. Pojęcie normy i patologii.  

Ćwiczenia  

1. Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania (w tym zespół nadpobudliwości psychoruchowej), 

zaburzenia emocjonalne (w tym lęki i fobie).  

2. Zaburzenia lękowe i nastroju. Zaburzenia osobowości.  

3. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). Uzależnienia (w tym od środków 

psychoaktywnych i komputera).  

4. Zaburzenia odżywiania. Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. 

Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne. Zaburzenia w 

procesie rozwoju językowego. Całościowe zaburzenia w rozwoju.  

5. Profilaktyka w szkole.  

6. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych.  

7. Promocja i ochrona zdrowia uczniów.  

8. Diagnoza nauczycielska. Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice. Uwarunkowania 

procesu diagnostycznego. Rozpoznawanie i ocena poziomu rozwoju ucznia.  

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia. 

Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc uczniowi 

z problemami zdrowotnymi – choremu przewlekle i niepełnosprawnemu.  

10. Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalistami 

pracującymi z uczniem. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.  

11. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.  



Literatura podstawowa: 

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi? (2010), Warszawa: Wyd. MEN 

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki 

(2010), Warszawa: Wyd. MEN 

Literatura dodatkowa: 

Czajkowska I., Herda K. (1989), Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 

Opolska T. (1997), Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 

Pietniun M. (1998), Praca terapeutyczna z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania, Gdańsk 

Sawa B. (1987), Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 

Skibińska H. (1996), Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, 

Bydgoszcz 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, pokaz 

Formy: zbiorowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Opracowanie klasowego i szkolnego programu profilaktycznego, opracowanie diagnozy ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie średniej ocen z zaliczenia ustnego, za opracowany 

program profilaktyczny i za opracowaną diagnozę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne  

Wykłady – 15 godz. 

Ćwiczenia – 15 godz. 

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.  

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 

Razem – 50 godz.   

Liczba punktów ECTS – 2 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w szkole 

ponadpodstawowej 

Nazwa w języku angielskim:   The pedagogical aspects of the work with the student  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia (nauczycielska) 

Jednostka realizująca:   Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

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

Rok studiów:   Drugi  

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem przedmiotu jest przygotowanie pedagogiczne do 

nauczania w szkole ponadpodstawowej ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem 

uczniów i nauczycieli w sytuacji szkolnej. 

Symbol 

efektu 

specjalno

ściowego 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Kod efektu 

szczegółowego w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

nauczycieli 

S_W03 
rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań 

uczniów w szkole ponadpodstawowej;  

B2.W2; B2.W4; 

D1/E1/W14 

S_W04 

normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności 

pedagogicznej ( nauczanie w  szkołach  ponadpodstawowych  i  

oddziałach integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych 

oraz kształceniu ustawicznym);  

B2.W7;D1/E1.W1 

S_W05 
podstawowe zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby 

realizacji zasady inkluzji ;  
B2.W4;B2.W5;B2.W6; 

S_W06 

zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły ponadpodstawowej 

i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji 

procesu kształcenia i wychowania;  

B2.W3;B2.W4;B2.W5;

B2.W6;C.W5;D1/E1/

W4;D1/E1.W13 

S_W08 

strukturę i funkcje systemu oświaty  –  cele,  podstawy  prawne,  

organizację  i  funkcjonowanie  instytucji  edukacyjnych,  

wychowawczych  i  opiekuńczych,  a  także alternatywne formy edukacji 

w szkole ponadpodstawowej;  

B2.W1;B3.W1;B3.W2 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



S_U01 

obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z 

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować 

rozwiązania problemów w szkole ponadpodstawowej; 

B1.U1; B1.U2;B1.U4; 

D1/E1.U7 

S_U05 

projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w 

zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych 

do uczniów szkoły ponadpodstawowej, ich rodziców lub opiekunów i 

nauczycieli;  

B2.U1; B2.U2; B2.U4;  

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

S_K04 
podejmowania  decyzji  związanych  z  organizacją  procesu  kształcenia  

w  edukacji włączającej w szkole podstawowej;   
B1.K2 

S_K05 

rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania 

współpracy na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i tego 

środowiska;  

D1/E1.K2 

Forma i typy zajęć:  Wykład, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zaliczenie wcześniejszych obligatoryjnych przedmiotów z zakresu psychologii przewidzianych w programie 

studiów  

Treści modułu kształcenia: 

WYKŁADY 

1. Struktura i  funkcje  systemu  oświaty  –  cele,  podstawy  prawne,  organizację  i  funkcjonowanie  

instytucji  edukacyjnych,  wychowawczych  i  opiekuńczych,  a  także alternatywne formy edukacji w 

szkole ponadpodstawowej;  

2. Progi edukacyjne.  

3. Zmiana szkoły, adaptacja w nowej rzeczywistości szkolnej, wybory edukacyjne i zawodowe. Ambicje 

i aspiracje.  

4. Motywacja.  

5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe.  

6. Nauczyciel jako doradca.  

7. Wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.  

8. Metody i techniki określania potencjału ucznia.  

9. Przygotowanie młodzieży do samokształcenia, pracy nad własnym rozwojem oraz do aktywnego 

uczestnictwa w rynku pracy. Rynek edukacyjny i rynek pracy.  

10. Droga rozwoju zawodowego.  

11. Uczenie się przez całe życie.  

ĆWICZENIA 

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.  

2. Program wychowawczy. Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne.  

3. Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania.  

4. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi, stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego 

młodzieży, animowanie życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii 

uczniów w szkole.  

5. Dynamika grupy uczniowskiej.  



6. Współpraca i współdziałanie uczniów.  

7. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje.  

8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem  

9. Ochrona zdrowia ucznia.  

10. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów. 

Literatura podstawowa: 

1. Hurło L., (red.), Wokół pytań o współczesnego nauczyciela, Warszawa 2001 

2. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995 

3. Klus Stańska D. (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa 2008 

4. Koć-Seniuch G. (red.), Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych, Białystok 1996 

5. Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2006 

6. Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007 

7. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne, Kraków 2008 

8. Petlak E., Klimat szkoły, klimat klasy, Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Brągiel J., Badora S., (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie 

pomocy społecznej, Opole 2005 

2. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, WAiP, Warszawa 2008 

3. Kostkiewicz J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola, 1997 

4. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001 

5. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003 

6. Potemska E., Sobieska-Szostakiewicz G., Rozwój empatii i kompetencji społecznych, Warszawa 

2003 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład-15 godzin, ćwiczenia-15 godzin, prezentacje, analiza przypadku, dyskusja, uczenie się w oparciu o 

problem 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę 

Ocena prezentacji 

Udział w dyskusjach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie na ocenę 

Kryteria oceny:  

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 

Ćwiczenia: 

Aktywny udział w zajęciach 

Systematyczne przygotowywanie się do zajęć 

Przygotowanie prezentacji 



Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Studia stacjonarne 

Udział w wykładach– 15 godzin 

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin 

Lektura literatury – 10 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu– 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 50 godz. 

Razem – 2 pkt. ECTS 

 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 Praktyka zawodowa nauczycielska w szkole 

ponadpodstawowej śródroczna  

Nazwa w języku angielskim:   Professional teaching interim practice at secondary school 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Rafał Roguski  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Rafał Roguski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest zdobycie praktycznych 

umiejętności i kompetencji, którymi powinien 

wykazać się nauczyciel historii w szkole 

ponadpodstawowej (np. planowanie i organizacji 

lekcji, dobór metod i celów edukacji historycznej w 

tym metod aktywizujących, umiejętności zadawania 

pytań, formułowanie poleceń).  

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Zna rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań 

uczniów w szkole ponadpodstawowej;  
S_W03 

W_02 

Zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, 

organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole 

ponadpodstawowej;  

S_W08 

W_03 
Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich 

opanowaniem w szkole ponadpodstawowej. 
S_W14 

W_04 

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 ponadpodstawowej. 

S_W15 

W_05 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski oraz 

nowoczesnych metod i form jej przekazu 
S_W16 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



U_01 

Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z 

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować 

rozwiązania problemów w szkoły ponadpodstawowej;  

S_U01 

U_02 

Potrafi projektować i realizować programy nauczania szkoły 

ponadpodstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 

edukacyjnych uczniów oraz programy wychowawczo-profilaktyczne w 

zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych 

do uczniów szkoły ponadpodstawowej 

S_U04 S_U05 

U_03 
Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów 

szkoły ponadpodstawowe do nauki i pracy nad sobą,  
S_U06 

U_04 

Potrafi skutecznie realizować działania wspomagające uczniów szkoły 

ponadpodstawowej w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych;  

S_U14 

U_05 
Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz 

adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu;  
S_U15 

U_06 
Potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z 

wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii.  
S_U18 

U_07 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki 

historii i nowoczesnych form przekazu treści historycznych 
S_U19 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 

Jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między 

wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami 

lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające 

efektywności edukacyjnej;  

S_K02 

K_02 
Jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu 

kształcenia w edukacji włączającej w szkole ponadpodstawowej;  
S_K04 

K_03 

Jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 

instytucji;  

S_K06 

K_04 
Jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz 

współpracy z nauczycielami, pedagogami,  
S_K07 

K_05 
Jest gotów do rozwoju zawodowego oraz do podtrzymania etosu zawodu 

nauczyciela 
S_K08 

Forma i typy zajęć: 

Hospitowanie zajęć dydaktycznych, dyskusja, podczas prowadzenia lekcji. 

wykorzystywane zostaną metody nauczania zależnie od typu lekcji. Na praktyce 

śródrocznej dopuszczalne jest prowadzenie lekcji samodzielnie przez studenta. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień związanych z podstawami dydaktyki oraz dydaktyką historii realizowanych na 

odnośnych przedmiotach 

Treści modułu kształcenia: 



1. 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 w szkole ponadpodstawowej 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: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły ponadpodstawowej, 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 

2. Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nauczyciela – opiekuna praktyk. Podręcznik wraz z 

obudową dydaktyczną i zeszyt ćwiczeń wykorzystywane przez uczniów. 

3. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011. 

4. Królikowski Jacek, Opiekun nauczyciela : teoria, refleksja, praktyka : poradnik, Warszawa 2002. 

Literatura dodatkowa: 

1. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009 

2. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka, 

Warszawa 2008 

3. Day Christopher, Od teorii do praktyki : rozwój zawodowy nauczyciela wstęp Tadeusz Lewowicki, 

Gdańsk 2008. 

4. Dydaktyka historii w szkole podstawowej, pod red. J. Centkowskiego, Warszawa 1989 

5. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.  

6. Kształcenie pedagogów - strategie, koncepcje, idee : nauczyciel - zawód czy powołanie. Cz. 2, 

Oblicza nauczycielskiej praktyki : polemiki i dyskusje pod red. Jacka Piekarskiego, Jolanty 

Mielczarek, Agnieszki Głowali, Płock 2007. 

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, obecności 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: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 15 

Konsultacje z prowadzącym moduł - 

Przygotowanie do prowadzonych zajęć i hospitacji 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka ogólna 

Nazwa w języku angielskim:  general didactics 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia (nauczycielska) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  I  

Semestr:  2 

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 nauczania historii w 

szkole ponadpodstawowej. 

Symbol 

efektu 

specjalno

ściowego 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Kod efektu 

szczegółowego 

odpowiadającego 

efektom ogólnym w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

przygotowującego do 

wykonywania zawodu 

nauczyciela 

S_W14 
treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich 

opanowaniem w szkole ponadpodstawowej; 

C.W3; C.W6; 

D1/E1.W2; D1/E1.W6 

S_W15 

metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w 

tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu 

lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 

edukacyjnych uczniów szkoły ponadpodstawowej.  

C.W3; C.W4; C.W6; 

D1/E1.W3; D1/E1.W4; 

D1/E1.W5; D1/E1.W7; 

D1/E1.W8; D1/E1.W9; 

D1/E1.W11 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

S_U04 

projektować i realizować programy nauczania w szkole 

ponadpodstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 

edukacyjnych uczniów;  

B2.U6; C.U2; C.U5; 

C.U6; D1/E1.U1; 

D1/E1.U7  



S_U07 

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; 

D1/E1.U5; D1/E1.U7 

S_U08 
rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego 

myślenia uczniów szkoły ponadpodstawowej;  
D1/E1.U5;  

S_U09 
 skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań 

edukacyjnych uczniów szkoły ponadpodstawowej;  
D1/E1.U7 

S_U10 

wykorzystywać  proces  oceniania  i  udzielania  informacji  zwrotnych  

do  stymulowania uczniów szkoły ponadpodstawowej w ich  pracy nad 

własnym rozwojem; 

B2.U2; C.U6; 

S_U11 
monitorować postępy uczniów szkoły ponadpodstawowej, ich 

aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;  

C.U6; D1/E1.U8; 

D1/E1.U9; D1/E1.U10 

S_U07 

podejmować  pracę  z  uczniami szkoły ponadpodstawowej 

rozbudzającą  ich  zainteresowania  i  rozwijającą  ich uzdolnienia,  

właściwie  dobierać  treści  nauczania,  zadania  i  formy  pracy  w  

ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów; 

D1/E1.U5; D1/E1.U7 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

S_K06 

projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły 

ponadpodstawowej lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania 

poprawy jakości pracy tych instytucji;  

B1.K1; B1.K3; C.K1; 

C.K2; D1/E1.K7; 

D1/E1.K8; D1/E1.K9 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki, podstawy psychologii 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wykłady: 

2. Ukazanie dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogiki, jej genezy i tradycji oraz perspektyw 

zastosowań we wspomaganiu wielostronnego rozwoju ucznia, a szczególnie jego sfery poznawczej. 

3. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Zmiany w zakresie rozumienia 

funkcji szkoły i jej miejsca w społeczeństwie. Wyzwania międzykulturowe stojące przed współczesną szkołą 

(Inny w klasie).  

4. Modele współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny.  

5. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie szkoły. Zmiany w zakresie programów nauczania w 

zreformowanej polskiej szkole. Szkoła polska po reformach systemu oświaty w 1989 r., w szczególności po 

reformie z 2017 r. 

6. Proces nauczania – uczenia się. Psychologiczne podstawy procesu kształcenia. Współczesne teorie 

uczenia się (teorie behawioralne i kognitywne).  

7. Struktura procesu kształcenia – ogniwa procesu kształcenia.  

8. Lekcja. Formalna struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej. Odmiany lekcji. Planowanie lekcji. Konspekt 

lekcji. 

9. Metody nauczania i uczenia się. Rodzaje metod (konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, 

metody aktywizujące). 



10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Formy 

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń zdolny. 

11. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Cechy oceny szkolnej. Wewnątrzszkolny system 

oceniania, egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej 

nauczyciela i jakości pracy szkoły. 

12. Prezentacja czynników i warunków efektywnej pracy dydaktycznej. 

13. Wskazanie na istotę i specyfikę procesów kształcenia i samokształcenia przebiegających w ścisłej 

zależności z wychowaniem i samowychowaniem. 

14. Kształtowanie postaw wobec pracy pedagogicznej oraz zawodu nauczyciela. Wdrażanie 

nowatorstwa i eksperymentowania w pracy dydaktycznej. 

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. Arends R.I. (1998), Uczymy się nauczać, Warszawa: WSiP 

2. Hamer H. (1994), Klucz do efektywności nauczania, Warszawa: Veda 

3. Nalaskowski S. (1999), O zasadach nauczania, Toruń: A. Marszałek 

4. Niemierko B. (1997), Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa: WSiP 

5. Okoń W. (1997), Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia  

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 ponadpodstawowej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 

Studiowanie literatury 10 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia  10 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:    Kultura języka i emisja głosu  

Nazwa w języku angielskim:   Culture of language and emission of voice  

Język wykładowy:   polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:    historia  

Jednostka realizująca:    Wydział Nauk Humanistycznych  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny   

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

Rok studiów:    pierwszy  

Semestr:   drugi  

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:  

Głównym celem realizowanego przedmiotu jest 

wyrobienie i kształtowanie umiejętności właściwego, 

zgodnego z normą posługiwania się językiem polskim w 

mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 

Poznanie właściwych mechanizmów: oddychania, 

fonacji i artykulacji; wykształcenie umiejętności oceny 

stanu oraz funkcjonowania narządów mowy i zaburzeń 

głosu; wyrobienie miękkiego ataku na dźwięk wraz z 

appogio; przygotowanie głosu do pracy obciążonej 

zawodowo; wpojenie zasad profilaktyki i higieny 

głosowej.  

Symbol 

efektu  
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

S_W16 
Zna najważniejsze zasady dotyczące właściwego posługiwania się 

językiem polskim mówionym i pisanym 

K_W01, 

K_W02 

S_W26 

S_W27 

Zna terminologię objaśniającą zjawiska fonetyczno-ortofoniczne 

oraz emisyjne, ma wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury żywego 

słowa 

K_W01, 

K_W03, 

K_W11 

S_W27 
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwego oddychania, 

fonacji, artykulacji, higieny głosu i patologii głosu 

K_W08, 

K_W06 

S_W22 Zna techniki wyrazistej wymowy prowadzące do właściwej dykcji 

K_W01, 

K_W03, 

K_W10 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



S_U15 
Potrafi samodzielnie zredagować językowo tekst w formie ustnej i 

pisemnej. Umie rozpoznać błędy i usterki w cudzych tekstach 
K_U09 

S_U16 
Potrafi ocenić swoją wymowę, możliwości emisyjne i głos w skali 

foniatrycznej 
K_U01 

S_U16 

S_U19 

Umie praktycznie wykorzystać wiedzę dotyczącą swojego głosu, 

nawyków emisyjnych i dokonać wyboru właściwych technik 

emisyjnych  

K_U01, 

K_U03, 

K_U15  

S_U20 

Potrafi wykorzystać praktycznie wiedzę nt. stanu oraz 

funkcjonowania układu artykulacyjnego, fonacyjnego i 

oddechowego oraz zinterpretować głosowo wybrany tekst 

K_W01, 

K_U03 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

S_K14 
Zna wartość języka ojczystego jako środka pozwalającego tworzyć 

własny, pozytywny wizerunek 

K_K01, 

K_K04 

S_K08 

Ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę 

ciągłego kształcenia i samokształcenia w zakresie higieny głosu i 

ortofonii 

K_K04 

Forma i typy zajęć:  15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń  

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowych zasad interpunkcji i ortografii. Wstępna ocena audytywna i percepcyjna 

głosu.  

Treści modułu kształcenia:  

1. Kultura języka polskiego, ocena poprawności językowej  

 norma językowa a zwyczaj językowy,    puryzm i jego typy.   

 liberalizm językowy  

 błąd a innowacja, typy innowacji  

 klasyfikacje błędów językowych  

2. Poprawność w zakresie koniugacji:  

 wybór nieodpowiedniego wzorca koniugacyjnego  

 odmiana według dwóch wzorców  

 błędy w formach czasu przeszłego, bezokolicznika, trybu rozkazującego  

3. Poprawność w zakresie fleksji nazw własnych:  

 nazwy własne we współczesnej polszczyźnie – norma i uzus.  

 pisownia i wymowa obcych nazw własnych.   

 nazwy i tytuły zawodowe kobiet.    formy nazwisk żeńskich.   

 nieodmienność nazwisk męskich, dwuczłonowe nazwiska męskie, liczba mnoga nazwisk.   

 odmiana nazw miejscowych  

4. Poprawność w zakresie składni:  

 przejawy tendencji do skrótu  

 poprawność w składni zgody i rządu   

 zasady użycia imiesłowowego równoważnika zdania   

 konstrukcje z przyimkami   

 szyk wyrazów w zdaniu  



 czynniki decydujące o poprawności stylistycznej tekstu.   

 typy odchyleń tekstowych od normy stylistycznej.   

 kompozycja i spójność tekstu - warunki poprawności.  

5. Skróty, skrótowce, złożenia  tworzenie, pisownia, odmiana.  

6. Zagadnienia słownikowe  

 synonimy  

 antonimy  

 homonimia i polisemia  

 paronimia 

7. Frazeologia.   

 typologia związków frazeologicznych  

 mechanizmy powstawania i typy błędów frazeologicznych.  

 Innowacje frazeologiczne  

8. Zmiany leksykalne współczesnej polszczyzny.  

 typy błędów leksykalnych  

 łączliwość leksykalna  

9. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie  

  zapożyczenia ich pochodzenie i rodzaje.  

 kalki językowe, zapożyczenia semantyczne  

 neologizmy  

10. Etykieta językowa   

 Formy grzecznościowe w języku.  

1. 1-3. Akustyczne podstawy głosu. Zjawiska dźwiękowe wywoływane przez aparat głosowy. Budowa, 

działanie i ocena sprawności narządu głosu, funkcje krtani). Układ oddechowy jako generator 

dźwięku. Typy oddychania. Rola przepony w oddychaniu. Rezonatory jako amplifikatory dźwięku.  

2. 4-5. Barwa dźwięku. Ogólna charakterystyka głosów męskich i żeńskich. Atakowanie dźwięku i 

patologie z tym związane.   

3. 6-8. Wybrane zaburzenia głosu i ich etiologia.  

4. 9-10. Podstawowe zasady profilaktyki i higieny głosowej. Metody pracy nad głosem, oddechem, 

fonacją, artykulacją.   

5. 11-15. Ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej emisji:   

6. ćwiczenia oddechowe: równomierna siła wydechu, podparcie oddechowe – appogio, ćwiczenia 

wydłużania wydechu, natężenie głosu, ćwiczenia na szepcie; najczęstsze błędy w oddychaniu;  

7. ćwiczenia fonacyjne: ustalanie właściwej wysokości głosu dla danej osoby, wyrabianie miękkiego 

ataku na dźwięk. Ćwiczenia rozluźniające (Dennison), ćwiczenia żuchwy, krtani, języka, podniebienia 

miękkiego – autokorekcja;  

8. ćwiczenia artykulacyjne: przenikanie się układów artykulacyjnych w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. 

Rozziew samogłoskowy i zbitki spółgłoskowe. Usprawnianie płynności zmian układu artykulacyjnego;  

9. ćwiczenia słuchu fizjologicznego i fonematycznego;  

10. 16-18. Rezonans a rejestry. Rodzaje rezonansu (głowowy i piersiowy). Nosowanie (próba 

Gutzmanna a – i i inne). Ćwiczenia rezonansu głowowego i wyrównujące rejestry.  

11. 19-22. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.  

12. 23-25. Zasady poprawnej wymowy polskiej. Asymilacje i dysymilacje. Trudności artykulacyjne. 

Wymowa „modna”. Norma a regionalizmy. Ćwiczenia ortofoniczne. Akcent. Rodzaje niepłynności 

mówienia.  

13. 26-30. Ćwiczenia emisji głosu: wyrabianie umiejętności modulowania głosu, ćwiczenia znoszące 



napięcie mięśni krtani i gardła, ćwiczenia artykulacyjne na tekstach.  

Literatura podstawowa:  

1. Frycie S., M. Jurkowski, K. Sicińska, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.   

2. Jadacka H., A. Markowski, D. Zdunkiewicz - Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, 

Warszawa 2000  

3. Jadacka H., Kultura języka. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005  

4. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009 

Markowski A., Kultura języka. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005  

5. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2008.   

6. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.  

7. Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk, 1998.  

8. Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących 

głosem i nad głosem, Gdańsk 2011.  

Literatura dodatkowa:  

1. Kram J., Zarys kultury żywego słowa, WSiP, Warszawa 1981.  

2. Oczkoś M., Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców, Warszawa 2010.  

3. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.  

4. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach. Ćwiczenia samogłosek, Gdańsk 1997.  

5. Kania J., Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, [w:] Szkice logopedyczne, WSiP, 

Warszawa 1982.  

6. Pruszewicz A., Foniatria kliniczna, Warszawa.   

7. Walczak M., Ćwiczenia artykulacyjne, skrypt PWSTiF, Łódź 1979.  

8. Oraz wybrane typy tekstów do ćwiczeń na zajęciach (według wyboru wykładowcy i studentów).  

9. Wybrane słowniki:   

10. Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, A. Markowski, R. Pawelec, Warszawa 2007  

11. Słownik nazw własnych,  S. Grzenia, Warszawa 1998  

12. Słownik synonimów i antonimów, Piotr Żmigrodzki, Warszawa 2004  

13. Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, I. Bartmińska, J. Bartmiński, Bielsko-Biała 1997  

14. Słownik wyrazów kłopotliwych, M. Bańko, M. Krajewska, Warszawa 1994  

15. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego,  Piotr Műldner- Nieckowski, Warszawa 2003  

16. Wielki słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, 

Warszawa 1996  

17. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 2004  

18. Wielki słownik skrótów i skrótowców, Piotr Műldner- Nieckowski, Warszawa 2007  

19. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. nauk. K. Kłosińska, Warszawa 2004, 

2015  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji ortofonicznych, także multimedialnych. 

Praktyczne ćwiczenia emisyjne (oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne). Nauka prawidłowych 

nawyków oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  



Efekty U01 i U02 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium (ustnym) w listopadzie/grudniu, efekty 

U03 i U04 na drugim kolokwium (ustnym) w drugiej połowie stycznia. Efekty W01 – W04, K01 i K02 

na końcowym zaliczeniu (pisemnym) na ocenę.  

Forma i warunki zaliczenia:  

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę i uzyskanie łącznie co najmniej 51 

punktów z zaliczeń: Sposób uzyskania punktów: pierwsze kolokwium: 50 pkt, drugie kolokwium: 50 

pkt  

Poprawy: Poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.   

Bilans punktów ECTS:  

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  15 godz.  

Udział w ćwiczeniach  15 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  30 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot  1 ECTS  

 

   



  

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej 1 

Nazwa w języku angielskim:  Didactics of history in secondary school 1. 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Rafał Roguski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu i ćwiczeń z przedmiotu dydaktyka 

historii w szkole ponadpodstawowej 1 jest przekazanie 

studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu 

nauczyciela oraz samodzielnego prowadzenia lekcji 

historii w szkole ponadpodstawowej. Celem zajęć jest 

przekazane wiedzy nt. projektowania procesu 

kształcenia, znajomości podstawy programowej historii w 

szkole ponadpodstawowej, konstruowania konspektów i 

scenariuszy lekcji, tworzenia dokumentacji niezbędnej do 

prowadzenia lekcji, pracy z podręcznikiem i jego 

obudową dydaktyczną. Studenci zostaną zapoznani z 

wykorzystaniem nowoczesnych środków 

dydaktycznych. Istotnym elementem kursu jest 

zagadnienie przygotowania ucznia do egzaminu 

maturalnego. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Zna rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań 

uczniów w szkole ponadpodstawowej. 
S_W03 

W_02 

Zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności 

pedagogicznej (nauczanie w średnich ogólnokształcących, technikach i 

szkołach branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz 

integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu 

ustawicznym). 

S_W04 



W_03 
Zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, 

organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych. 
S_W08 

W_04 

Zna podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego 

realizowania prowadzonych działań edukacyjnych w szkole 

ponadpodstawowej.  

S_W09 

W_05 

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 ponadpodstawowej. 

S_W11 

W_06 
Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich 

opanowaniem w szkole ponadpodstawowej.  
S_W14 

W_07 

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 ponadpodstawowej.  

S_W15 

W_08 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski oraz 

nowoczesnych metod i form jej przekazu. 
S_W16 

W_09 

Posiada pogłębioną wiedzę o instytucjach działających w sferze 

upowszechniania i popularyzacji wiedzy historycznej, w tym o prawnych i 

ekonomicznych uwarunkowaniach ich działalności. 

S_W17 

W_10 
Zna w pogłębionym stopniu uwarunkowania pracy nauczyciela oraz 

przedstawicieli innych zawodów działających w sferze propagowania historii. 
S_W18 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z 

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować 

rozwiązania problemów w szkoły ponadpodstawowej.  

S_U01 

U_02 

Potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych 

potrzeb uczniów szkoły ponadpodstawowe 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_03 

Potrafi projektować i realizować programy nauczania szkoły 

ponadpodstawowe z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 

uczniów.  

S_U04 

U_04 

Potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w 

zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do 

uczniów szkoły ponadpodstawowe, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli. 

S_U05 

U_05 

Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów 

szkoły ponadpodstawowe do nauki i pracy nad sobą, analizować ich 

skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych 

efektów wychowania i kształcenia.  

S_U06 



U_06 

Potrafi podejmować pracę z uczniami szkoły ponadpodstawowe 

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_07 

Potrafi wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do 

stymulowania uczniów szkoły ponadpodstawowej w ich pracy nad własnym 

rozwojem.  

S_U10 

U_08 
Potrafi monitorować postępy uczniów szkoły ponadpodstawowej, ich 

aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły. 
S_U11 

U_09 

Potrafi pracować z uczniami szkoły ponadpodstawowej 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. 

S_U12 

U_10 
Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz 

adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu. 
S_U15 

U_11 Potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu.  S_U16 

U_12 
Potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z 

wykorzystaniem różnych źródeł i technologii.  
S_U18 

U_13 
Potrafi zaprezentować treści historyczne za pomocą różnych środków i 

metod przekazu, w tym także w języku obcym. 
S_U21 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu 

kształcenia w edukacji włączającej w szkole ponadpodstawowej;  
S_K04 

K_02 

Jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 

instytucji;  

S_K06 

K_03 

Jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy 

z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami 

uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej. 

S_K07 

K_04 
Jest gotów do rozwoju zawodowego oraz do podtrzymania etosu zawodu 

nauczyciela. 
S_K08 

K_05 

Jest gotów do inicjowania i realizowania zadań związanych z zawodem 

nauczyciela i propagowania dziejów ojczystych oraz innych działań 

zgodnych z szeroko rozumianym interesem publicznym. 

S_K09 

Forma i typy zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza na temat dydaktyki ogólnej, podstawowa wiedza nt. psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz 

dydaktyki nauczania w szkole podstawowej (dawny II i III etap edukacyjny). 

Treści modułu kształcenia: 



Wykład:  

1. Dydaktyka historii jako subdyscyplina historyczna i jej zadania w Polsce i na świecie (1 godz.). 

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej (2 godz.). 

3. Cele kształcenia i treści nauczania szkolnej edukacji historycznej w szkole ponadpodstawowej (2 

godz.).  

4. Ocenianie w szkole ponadpodstawowej (3 godz.). 

5. Specyfika i prawidłowości uczenia się w szkole ponadpodstawowej (1 godz.).  

6. Metody nauczana historii w szkole ponadpodstawowej. Omówienie poszczególnych metod 

nauczania (3 godz.) 

7. Środki dydaktyczne w nauczaniu historii w szkole ponadpodstawowej (2 godz.) 

8. Kryteria doboru metod nauczania (1 godz.) 

Ćwiczenia: 

9. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (2 godz.).  

10. Cele kształcenia i treści nauczania szkolnej edukacji historycznej w szkole ponadpodstawowej (2 

godz.). 

11. Projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału w szkole ponadpodstawowej. (3 godz.).  

12. Metody dydaktyczne w szkole w szkole ponadpodstawowej (4 godz.). 

13. Planowanie lekcji historii (2 godz.).  

14. Ocenianie na lekcji historii (3 godz.).  

15. Tworzenie testów i sprawdzianów (2 godz.).  

16. Specyfika i prawidłowości uczenia się w szkole ponadpodstawowej (2 godz.).  

17. Kształtowanie pojęć historycznych (2 godz.). 

18. Projektowanie środowiska materialnego lekcji historii w szkole podstawowej (2 godz.). 

19. Sytuacje wpływające na przebieg zajęć szkolnych (2 godz.). 

20. Metoda projektów w nauczaniu historii (4 godz.). 

Literatura podstawowa: 

1. 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.  

2. M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007. 

3. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwńska, S. Roszak, Edukacja historyczna. Teoria i praktyka, Warszawa 

2008. 

Literatura dodatkowa: 

1. Multimedia w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002. 

2. J. Rulka, Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002.  

3. T. Maresz, Wpływ tekstów źródłowych na rozwój myślenia uczniów, Bydgoszcz 2004. 

4. Gdyby...Całkiem inna historia Polski. Historia kontrfaktyczna, Warszawa 2008. 

5. Bereźnicki Franciszek, Podstawy kształcenia ogólnego, Kraków 2011 

6. Niemierko Bolesław, Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki, Warszawa 1997 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny 15 godz. Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i środków 

multimedialnych 30 godz. Praca w grupach. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin ustny. Zaangażowanie podczas ćwiczeń. Analiza dokumentów instytucji dydaktycznych w tym 



podstawy programowej i innych, dyskusja. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 45 

Konsultacje z prowadzącym moduł - 

Przygotowanie do egzaminu 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej 2. 

Nazwa w języku angielskim:  Didactics of history in secondary school 2. 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Rafał Roguski  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Rafał Roguski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu będzie wyposażenie studentów w wiedzę 

niezbędną do samodzielnego prowadzenia lekcji historii 

początkowo podczas praktyki dydaktycznej oraz w 

trakcie wykonywania zawodu nauczyciela. 

Przedstawiona zostanie podstawa programowa. 

Studenci poznają metody prowadzenia lekcji. Studenci 

zapoznają się w egzaminem maturalnym z historii i 

dokonają analizy arkusza maturalnego. Zapoznają się z 

problemem komunikacji nauczyciela z uczniem w toku 

lekcji. Omówione zostanie rozwijanie predyspozycji i 

uzdolnień uczniów oraz dostosowanie działań 

pedagogicznych i materiałów dydaktycznych do 

możliwości ucznia. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Zna rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań 

uczniów w szkole ponadpodstawowej. 
S_W03 

W_02 

Zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności 

pedagogicznej (nauczanie w średnich ogólnokształcących, technikach i 

szkołach branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz 

integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu 

ustawicznym). 

S_W04 

W_03 
Zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację 

i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych. 
S_W08 

W_04 

Zna podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego 

realizowania prowadzonych działań edukacyjnych w szkole 

ponadpodstawowej.  

S_W09 



W_05 

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 

ponadpodstawowej. 

S_W11 

W_06 
Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich 

opanowaniem w szkole ponadpodstawowej.  
S_W14 

W_07 

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 ponadpodstawowej.  

S_W15 

W_08 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski oraz 

nowoczesnych metod i form jej przekazu. 
S_W16 

W_09 

Posiada pogłębioną wiedzę o instytucjach działających w sferze 

upowszechniania i popularyzacji wiedzy historycznej, w tym o prawnych i 

ekonomicznych uwarunkowaniach ich działalności. 

S_W17 

W_10 
Zna w pogłębionym stopniu uwarunkowania pracy nauczyciela oraz 

przedstawicieli innych zawodów działających w sferze propagowania historii. 
S_W18 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z 

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować 

rozwiązania problemów w szkoły ponadpodstawowej.  

S_U01 

U_02 

Potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych 

potrzeb uczniów szkoły ponadpodstawowe 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_03 

Potrafi projektować i realizować programy nauczania szkoły 

ponadpodstawowe z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 

uczniów.  

S_U04 

U_04 

Potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w 

zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do 

uczniów szkoły ponadpodstawowe, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli.  

S_U05 

U_05 

Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów 

szkoły ponadpodstawowe do nauki i pracy nad sobą, analizować ich 

skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych 

efektów wychowania i kształcenia.  

S_U06 

U_06 

Potrafi podejmować pracę z uczniami szkoły ponadpodstawowe 

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_07 

Potrafi wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do 

stymulowania uczniów szkoły ponadpodstawowej w ich pracy nad własnym 

rozwojem.  

S_U10 



U_08 
Potrafi monitorować postępy uczniów szkoły ponadpodstawowej, ich 

aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły. 
S_U11 

U_09 

Potrafi pracować z uczniami szkoły ponadpodstawowej 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. 

S_U12 

U_10 
Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz 

adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu. 
S_U15 

U_11 Potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu.  S_U16 

U_12 
Potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z 

wykorzystaniem różnych źródeł i technologii.  
S_U18 

U_13 
Potrafi zaprezentować treści historyczne za pomocą różnych środków i metod 

przekazu, w tym także w języku obcym. 
S_U21 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu 

kształcenia w edukacji włączającej w szkole ponadpodstawowej. 
S_K04 

K_02 

Jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 

instytucji.  

S_K06 

K_03 

Jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy 

z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami 

uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej. 

S_K07 

K_04 
Jest gotów do rozwoju zawodowego oraz do podtrzymania etosu zawodu 

nauczyciela. 
S_K08 

K_05 

Jest gotów do inicjowania i realizowania zadań związanych z zawodem 

nauczyciela i propagowania dziejów ojczystych oraz innych działań zgodnych 

z szeroko rozumianym interesem publicznym. 

S_K09 

Forma i typy zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw dydaktyki wyniesiona z poprzednich semestrów zajęć.  

Treści modułu kształcenia: 



Wykład:  

1. Kształtowanie pojęć historycznych (2 godz.).  

2. Źródła historyczne na lekcji historii (2 godz.) 

3. Organizacja pracy w klasie. Praca w grupach Praca badawcza ucznia (2 godz.). 

4. Szkolna edukacja historyczna w szkole ponadpodstawowej. Metody aktywizujące ucznia (2 godz.).  

5. Integracja wewnątrz i między przedmiotowa (1 godz.).  

6. Indywidualizacja nauczana historii w szkole ponadpodstawowej. Uczeń o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (2 godz.)  

7. Przygotowanie ucznia do samokształcenia (2 godz.). 

8. Metody przygotowania uczniów do egzaminu. Arkusze maturalne (2 godz.). 

Ćwiczenia: 

9. Komunikacja nauczyciela z uczniami w czasie lekcji (2 godz.). 

10. Budowa konspektu i scenariusza lekcji (2 godz.). 

11. Ocenianie w nauczaniu historii (2 godz.). 

12. Budowa testów i sprawdzianów. Doskonalenie umiejętnosci (2 godz.). 

13. Środki dydaktyczne w nauczaniu historii w szkole ponadpodstawowej (4 godz.). 

14. Nowoczesne metody nauczania historii -rekonstrukcja, gry edukacyjne komputerowe, RPG (2 godz.). 

15. Praca domowa i jej rola w nauczaniu-uczeniu się przedmiotu (2 godz.).  

16. Pozalekcyjne formy edukacji historycznej (2 godz.). 

17. Dostosowanie działań pedagogicznych i materiałów dydaktycznych do potrzeb i możliwości ucznia (2 

godz.). 

18. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotu (2 godz.).  

19. Analiza podstawy programowej pod kątem egzaminu maturalnego(2 godz.). 

20. Egzamin maturalny z historii - analiza arkuszy maturalnych (4 godz.).  

21. Awans zawodowy nauczyciela (2 godz.). 

Literatura podstawowa: 

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2018 r. Poz. 467, Rozporządzenie ministra 

edukacji narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. 

2. M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007. 

3. A. Paner, M. Kosznicki, Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań 

współczesności, Kraków 2008. 

Literatura dodatkowa: 

1. Korelacja-integracja wiedzy - szansa dla ucznia, pod red. G. Pańko i J. Wojdon, Wrocław 2006.  

2. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, warszawa 1994 i nast. 

3. J. Rulka, Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002. 

4. Bereźnicki F. Podstawy dydaktyki, Kraków 2011. 

5. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka podręcznik częściowo programowany, Kraków 2012. 

6. Nowa matura –historia. Repetytorium od starożytności po historię najnowszą, red. J. Talik, P. Toma, 

Warszawa- Bielsko Biała 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny. Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i środków 

multimedialnych. Praca w grupach. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Egzamin ustny. Zaangażowanie podczas ćwiczeń. Analiza tekstów źródłowych, analiza arkuszy maturalnych, 

dyskusja,  

Forma i warunki zaliczenia: 

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. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 45 

Konsultacje z prowadzącym moduł - 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć i kolokwium 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 Praktyka zawodowa nauczycielska w szkole 

ponadpodstawowej śródroczna  

Nazwa w języku angielskim:   Professional teaching interim practice at secondary school 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Rafał Roguski  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Rafał Roguski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest zdobycie praktycznych 

umiejętności i kompetencji, którymi powinien 

wykazać się nauczyciel historii w szkole 

ponadpodstawowej (np. planowanie i organizacji 

lekcji, dobór metod i celów edukacji historycznej w 

tym metod aktywizujących, umiejętności zadawania 

pytań, formułowanie poleceń).  

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Zna rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań 

uczniów w szkole ponadpodstawowej;  
S_W03 

W_02 

Zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, 

organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji w szkole 

ponadpodstawowej;  

S_W08 

W_03 
Zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich 

opanowaniem w szkole ponadpodstawowej. 
S_W14 

W_04 

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 ponadpodstawowej. 

S_W15 

W_05 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski oraz 

nowoczesnych metod i form jej przekazu 
S_W16 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



U_01 

Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z 

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować 

rozwiązania problemów w szkoły ponadpodstawowej;  

S_U01 

U_02 

Potrafi projektować i realizować programy nauczania szkoły 

ponadpodstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 

edukacyjnych uczniów oraz programy wychowawczo-profilaktyczne w 

zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych 

do uczniów szkoły ponadpodstawowej 

S_U04 S_U05 

U_03 
Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów 

szkoły ponadpodstawowe do nauki i pracy nad sobą,  
S_U06 

U_04 

Potrafi skutecznie realizować działania wspomagające uczniów szkoły 

ponadpodstawowej w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych;  

S_U14 

U_05 
Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz 

adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu;  
S_U15 

U_06 
Potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z 

wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii.  
S_U18 

U_07 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki 

historii i nowoczesnych form przekazu treści historycznych 
S_U19 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 

Jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między 

wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami 

lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające 

efektywności edukacyjnej;  

S_K02 

K_02 
Jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu 

kształcenia w edukacji włączającej w szkole ponadpodstawowej;  
S_K04 

K_03 

Jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 

instytucji;  

S_K06 

K_04 
Jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz 

współpracy z nauczycielami, pedagogami,  
S_K07 

K_05 
Jest gotów do rozwoju zawodowego oraz do podtrzymania etosu zawodu 

nauczyciela 
S_K08 

Forma i typy zajęć: 

Hospitowanie zajęć dydaktycznych, dyskusja, podczas prowadzenia lekcji. 

wykorzystywane zostaną metody nauczania zależnie od typu lekcji. Na praktyce 

śródrocznej dopuszczalne jest prowadzenie lekcji samodzielnie przez studenta. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień związanych z podstawami dydaktyki oraz dydaktyką historii realizowanych na 

odnośnych przedmiotach 

Treści modułu kształcenia: 



2. 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 w szkole ponadpodstawowej 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: 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły ponadpodstawowej, 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 

6. Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nauczyciela – opiekuna praktyk. Podręcznik wraz z 

obudową dydaktyczną i zeszyt ćwiczeń wykorzystywane przez uczniów. 

7. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011. 

8. Królikowski Jacek, Opiekun nauczyciela : teoria, refleksja, praktyka : poradnik, Warszawa 2002. 

Literatura dodatkowa: 

7. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009 

8. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka, 

Warszawa 2008 

9. Day Christopher, Od teorii do praktyki : rozwój zawodowy nauczyciela wstęp Tadeusz Lewowicki, 

Gdańsk 2008. 

10. Dydaktyka historii w szkole podstawowej, pod red. J. Centkowskiego, Warszawa 1989 

11. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.  

12. Kształcenie pedagogów - strategie, koncepcje, idee : nauczyciel - zawód czy powołanie. Cz. 2, 

Oblicza nauczycielskiej praktyki : polemiki i dyskusje pod red. Jacka Piekarskiego, Jolanty 

Mielczarek, Agnieszki Głowali, Płock 2007. 

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, obecności 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: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 15 

Konsultacje z prowadzącym moduł - 

Przygotowanie do prowadzonych zajęć i hospitacji 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Praktyka nauczycielska dydaktyczna w szkole 

ponadpodstawowej  

Nazwa w języku angielskim:  Teacher practice 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Humanistycznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

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

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Czwarty (czterotygodniowa) 

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 jest zdobycie 

praktycznych umiejętności i kompetencji, którymi 

powinien wykazać się nauczyciel historii (np. 

prowadzenia zajęć lekcyjnych, porozumiewania się 

z uczniami, planowanie i organizacji lekcji, dobór 

metod i celów edukacji historycznej w tym metod 

aktywizujących, umiejętności zadawania pytań i 

formułowanie poleceń). Praktyka odbywa się w 

szkole średniej. Studenci oprócz poznania procesu 

dydaktycznego na poziomie średniej poznają proces 

przygotowania uczniów do matury. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Zna rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań 

uczniów w szkole ponadpodstawowej 
S_W03 

W_02 
Zna zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady 

inkluzji 
S_W05 

W_03 

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 

ponadpodstawowej 

S_W11 

W_04 

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 ponadpodstawowej. 

S_W15 



W_05 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski oraz 

nowoczesnych metod i form jej przekazu 
S_W16 

W_06 
Zna w pogłębionym stopniu uwarunkowania pracy nauczyciela oraz 

przedstawicieli innych zawodów działających w sferze propagowania historii 
S_W18 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

Potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych 

potrzeb uczniów szkoły ponadpodstawowe 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 

 Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów szkoły 

ponadpodstawowej 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 tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów 

szkoły ponadpodstawowej do nauki i pracy nad sobą, 
S_U06 

U_04 

Potrafi podejmować pracę z uczniami szkoły ponadpodstawowe 

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_05 

Potrafi wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do 

stymulowania uczniów szkoły ponadpodstawowej w ich pracy nad własnym 

rozwojem; 

S_U10 

U_06 
Potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną ucznia szkoły 

ponadpodstawowej, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku; 
S_U13 

U_07 
Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz 

adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu; 
S_U15 

U_08 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki 

historii i za pomocą różnych środków i metod przekazu  

S_U19 

S_U21 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi 

w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;  
S_K01 

K_02 

Jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy 

z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami 

uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej. 

S_K07 

K_03 
Jest gotów do rozwoju zawodowego oraz do podtrzymania etosu zawodu 

nauczyciela 
S_K08 



K_04 

Jest gotów do inicjowania i realizowania zadań związanych z zawodem 

nauczyciela i propagowania dziejów ojczystych oraz innych działań zgodnych 

z szeroko rozumianym interesem publicznym 

S_K09 

Forma i typy zajęć: 

Prowadzenie oraz hospitowanie zajęć dydaktycznych. Dyskusja i 

omówienie zastosowanych metod oraz wykorzystanych środków 

dydaktycznych. 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 nauczycielskiej 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 nauczycielskiej jest prowadzenie samodzielnie zajęć i 

omawianie ich w obecności nauczyciela historii. Student zapoznaje się z praktycznym sposobem 

prowadzenia zajęć lekcyjnych, sposobami oceniania uczniów uwzględniając aspekty psychologiczne pracy 

z uczniem. Istotnym elementem praktyki jest zapoznanie się z dokumentacją pracy szkoły, pracą Rady 

Pedagogicznej, dziennikiem elektronicznym (w placówce, w której jest wykorzystywany). Pożądane jest w 

miarę możliwości zapoznanie się studenta z pracą organizacji uczniowskich. Student powinien zapoznać 

się z zasadami przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego oraz z zasadami przeprowadzania 

matury.  

Literatura podstawowa: 

Podstawa programowa z przedmiotu historia na poziomie szkoły średniej. Materiały dydaktyczne 

wykorzystywane przez nauczyciela – opiekuna praktyk. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń wykorzystywane przez 

uczniów. Arkusze maturalne z przedmiotu historia oraz materiały dydaktyczne służące do przygotowań do 

matury z historii.  

Literatura dodatkowa: 

1. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka, 

Warszawa 2008. 

2. M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009. 

3. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Samodzielne prowadzenie zajęć. Hospitowanie zajęć przez studenta. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się będą weryfikowane w trakcie omawiania hospitowanych zajęć przez opiekuna praktyki 

oraz nauczyciela prowadzącego hospitowaną lekcję. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie i ocena wystawiona przez opiekuna praktyki z ramienia szkoły, w której realizowana jest 

praktyka. Kryteria zaliczenia zgodne z regulaminem praktyki. Podstawą oceny będzie ocena wystawiona 

przez nauczyciela - opiekuna praktyki z ramienia placówki w której praktyka się odbyła. Liczbę punktów 

ECTS (3) łącznie z praktyką w szkole podstawowej wpisuje się w 6 semestrze. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 0 

Konsultacje z prowadzącym moduł 0 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 105 

Sumaryczne obciążenie studenta 105 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

   



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zabiegi ratujące życie  

Nazwa w języku angielskim:   First aid 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Historia (nauczycielska) 

Jednostka realizująca:   Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

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 studentom wiedzy i umiejętności w zakresie 

Podstawowych Technik Ratujących Życie  

●kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i 

życie poszkodowanych, 

●kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne 

życie podczas udzielania pierwszej pomocy  

●kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych 

Symbol 

efektu 

specjalności

owego 

Efekt uczenia się: WIEDZA 

Kod efektu 

szczegółowego 

odpowiadającego 

efektom ogólnym w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

przygotowującego do 

wykonywania zawodu 

nauczyciela 

S_W11 

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 ponadpodstawowej;  

B3.W3 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

S_U17 Potrafi udzielać pierwszej pomocy; B3.U1 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 



S_K02 Jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu  B2.K1;  

Forma i typy zajęć:  Laboratoria 15 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość elementarnej terminologii z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawowe postępowanie przy: 

2. - masywnych krwotokach i krwawieniach, unieruchamianie złamań  

3. - zawale mięśnia sercowego 

4. - udarze mózgu  

5. - hipoglikemii 

6. - napadu padaczkowego 

7. - w przypadku utraty przytomności i omdlenia  

8. Ćwiczenia symulacyjne i obserwacja studenta według listy kontrolnej 1h : 

9. A: student losuje jeden przypadek kliniczny i prezentuje postępowanie spośród: 

10. •masywne krwotoki i krwawienia,  

11. •złamania kości  

12. •zawał mięśnia sercowego 

13. •udar mózgu  

14. •hipoglikemia 

15. •napad padaczkowy 

16. •utrata przytomności  

17. •omdlenie  

18. B: Student odbywa symulowaną rozmowę telefoniczną z dyspozytorem Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego  

Literatura podstawowa: 

1. Szarpak Ł. (red.), Kwalifikowana pierwsza pomoc. Atlas procedur, Lublin 2016 

2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, 2016 

Literatura dodatkowa: 

1. Zawadzki A., Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2006-2007 

2. Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., Organizacja systemów ratownictwa, Wrocław 2013 

3. 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 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 

Praca samodzielna studenta 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 

Punkty ECTS za przedmiot  1 

 

 


