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KIERUNEK HISTORIA 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE 

 

PROGRAM STUDIÓW (TABELE) 

2017-2018 
 

Studia drugiego stopnia na kierunku historia składają się z trzech modułów (części): 

(1.) ogólnohistorycznego, (2.) specjalnościowego i (3.) praktycznego. 

Moduł ogólnohistoryczny jest obligatoryjny dla wszystkich studentów kierunku 

historia. Moduł specjalnościowy wybierany jest w trakcie rekrutacji na studia. Moduł 

praktyczny wybierany jest na pierwszym roku studiów: jeden spośród zaproponowanych w 

bieżącym roku akademickim. 

Moduł ogólnohistoryczny obejmuje zajęcia z podstawowych przedmiotów: 

historycznych (wykłady i ćwiczenia, wykłady monograficzne), metodologicznych, kształcenia 

ogólnego oraz seminarium magisterskie. Wykłady monograficzne i seminaria magisterskie 

przeznaczone są dla wszystkich studentów kierunku historia, niezależnie od wybranej 

specjalności. 

Moduł specjalnościowy obejmuje przedmioty profilujące przyszłego absolwenta pod 

kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z wybraną specjalnością. 

W roku akademickim 2017/2018 dostępne są następujące moduły specjalnościowe: historia 

Kościoła, archiwistyka, Europa Wschodnia, Doktryny polityczne i prawne, Turystyka 

historyczna. 

Moduł praktyczny obejmuje przedmioty pozwalające uzyskać umiejętności praktyczne 

na bazie wykształcenia historycznego. W roku akademickim 2017/2018 dostępne są 

następujące moduły praktyczne: edytorski, administracyjny i publicystyczny. 

 

 

I. MODUŁ OGÓLNOHISTORYCZNY 
 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

przedmioty kształcenia ogólnego przedmioty kształcenia ogólnego 

translatorium z języka 

nowożytnego  

 30  2 zo translatorium z języka 

nowożytnego  

 30  2 zo 

translatorium z języka 

łacińskiego  

 30  2 zo translatorium z języka 

łacińskiego  

 30  2 zo 

przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty podstawowe i kierunkowe 

statystyka i 

demografia 30     

1 z statystyka i 

demografia 30     

1 z 

metodologia historii      30 2 zo historia historiografii     30 2 zo 

wykład monograficzny 30     2 z wykład monograficzny 30     2 z 

seminarium   30   8 z seminarium   30   8 z 

lektorium    1 z lektorium    1 z 

WF  30  0 z WF  30  0 z 

ogółem 60 120 30 18  ogółem 60 120 30 18  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 210 ogółem godzin w semestrze zimowym: 210 
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ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty podstawowe i kierunkowe 

wykład monograficzny 30    2 z wykład monograficzny 30    2 z 

seminarium   30  8 z seminarium   30  8 z 

praca magisterska    10 z praca magisterska    10 zo 

ogółem 30 30  20  ogółem 30 30  20  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 
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II. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 
 

 

A. HISTORIA KOŚCIOŁA 

 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

historia ustroju i 
administracji  ziem 

polskich do XVIII w. 

30   2+0 z+e historia ustroju i 

administracji ziem 
polskich w XIX i XX 

w. 

30   2+0 z+e 

ustrój i organizacja 

Kościoła na ziemiach 
polskich do XVIII w. 

30   2+0 z+e ustrój i organizacja  

Kościoła na ziemiach 
polskich XIX i XX w. 

30   2+0 z+e 

dzieje Kościoła 

katolickiego w EW 30 

  2 z dzieje Kościoła 

katolickiego w EW 30 

  2+0 z+e 

metodologia badań 
religioznawczych 30 

  2 zo islam w Europie 
Wschodniej 30 

  2 zo 

ogółem 120   8  ogółem 120   8  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 120 ogółem godzin w semestrze letnim: 120 

 

ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

stosunki wyznaniowe i 

etniczne w Europie 

Środkowo-Wschodniej 
w XIX i XX w. 

30   3 z stosunki wyznaniowe i 

etniczne w Europie 

Środkowo-Wschodniej 
w XIX i XX w. 

30   3+0 z+e 

dzieje  kultury  30   3 z dzieje  kultury  30   3+0 z+e 

panorama religijna 

Europy Wschodniej 30 

  2 z panorama religijna 

Europy Wschodniej 30 

  2+0 z+e 

współczesne procesy 

kulturowe 30 

  2 z współczesne procesy 

kulturowe 30 

  2 zo 

ogółem 120   10  ogółem 120   10  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 120 ogółem godzin w semestrze letnim: 120 
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B. ARCHIWISTYKA 

 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

archiwizacja 

dokumentów historii 
mówionej 

  30 2 z archiwizacja 

dokumentów historii 
mówionej 

  30 2 zo 

historia ustroju i 

administracji ziem 
polskich do XVIII w. 

30   2+0 z+e historia ustroju i 

administracji ziem 
polskich w XIX i XX 

w. 

30   2+0 z+e 

edytorstwo źródeł 15 15  1/1 z/zo edytorstwo źródeł 15 15  1/2 z/zo 

opracowanie zasobów 
specjalistycznych i akt 

spraw 

 30  2 zo współczesne instrukcje 
kancelaryjne 

 30  1 zo 

ogółem 45 45 30 8  ogółem 45 45 30 8  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 120 ogółem godzin w semestrze letnim: 120 

 

ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

instrukcje 

kancelaryjne 

  30 2 zo promocja archiwów i 

zasobów archiwalnych 

  30 2 zo 

dokumentacja 
nieaktowa 

  30 2 zo metodyka 
opracowania 

dokumentacji 

nieaktowej 

  30 2 zo 

ustrój i organizacja 
wspólnot zakonnych 

30   2 zo digitalizacja zasobów. 
Archiwum cyfrowe 

  30 2 zo 

regulaminy i statuty 

archiwów 
państwowych i 

kościelnych 

  30 2 zo zarządzenie 

dokumentacją 
współczesną 

 30 

 

2 zo 

metodyka 

udostępniania 

zasobów archiwalnych  

15 

 

2 zo metodyka 

kształtowania zasobu 

archiwalnego  

15 

 

2 zo 

ogółem 30 15 90 10  ogółem  45 90 10  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 135 ogółem godzin w semestrze letnim: 135 
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C. EUROPA WSCHODNIA 

 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

translatorium z języka  

rosyjskiego 

 30  1 zo translatorium z języka 

rosyjskiego 

 30  1 zo 

język ukraiński  30  2 zo język  ukraiński  30  2 zo 

język  łaciński  30  2 zo język łaciński  30  2 zo 

nauki pomocnicze 

historii EW 

30   1 zo nauki pomocnicze 

historii Europy 
Wschodniej 

30   2 zo 

historia myśli 

rosyjskiej od XVIII do 

XX w. 

30   1 z historia myśli 

rosyjskiej od XVIII do 

XX w. 

30   2+0 z+e 

sztuka Europy 

Wschodniej XIX -

_XX w. 

30   2 z sztuka Europy 

Wschodniej XIX – XX 

w. 

30   1+0 z+e 

metodologia badań 
religioznawczych 

30   1 zo 
  

    

ogółem 120 90  8  ogółem 90 90  10  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 210 ogółem godzin w semestrze letnim: 180 

 

ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

język ukraiński  30  2 zo język ukraiński  30  2+0 zo+e 

media w kulturze i 

życiu politycznym EW 

  30 2 z media w kulturze i 

życiu politycznym EW 

  30 2 zo 

dzieje Kościoła 
katolickiego w EW 

30   2 z dzieje Kościoła 
katolickiego w EW 

30   2+0 z+e 

współczesne procesy 

kulturowe 

30   2 z współczesne procesy 

kulturowe 

30   2 zo 

panorama religijna 
Europy Wschodniej 

30   2 z panorama religijna 
Europy Wschodniej 

30   2+0 z+e 

ogółem 90 30 30 10  ogółem 90 30 30 10  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 150 ogółem godzin w semestrze letnim: 150 
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D. DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE 

 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

historia myśli 

ekonomicznej 

  30 2 zo historia polskiej myśli 

ustrojowej 

  30 2 zo 

geopolityka   30 3 z geopolityka   30 3+0 z+e 

historia polskiej myśli 

politycznej 

30 30  1/2 z/zo historia polskiej myśli 

politycznej 

30 30  1+0/2 z+e/zo 

ogółem 30 30 60 8  ogółem 30 30 60 8  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 120 ogółem godzin w semestrze letnim: 120 

 

ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

historia świata po 

1989 r. - 
pozaeuropejskie potęgi 

na arenie 

międzynarodowej 

  30 3 z historia świata po 

1989 r. - 
pozaeuropejskie potęgi 

na arenie 

międzynarodowej 

  30 3 zo 

bezpieczeństwo 
narodowe 

  30 3 zo bezpieczeństwo 
narodowe 

  30 3 zo 

bezpieczeństwo 

energetyczne 

  30 2 zo zarządzanie 

projektami 

  30 2 zo 

międzynarodowe 
stosunki gospodarcze 

  30 2 zo polityka budżetowa   30 2 zo 

ogółem   120 10  ogółem   120 10  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 120 ogółem godzin w semestrze letnim: 120 
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E. TURYSTYKA HISTORYCZNA 

 

ROK I 

 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
Przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw. k w ćw. k 

 

Programowanie 

imprez turystycznych  30 
 

 

 

2 

 

 

zo 

 

Retoryka  
 

30 

 

 

2 

 

 

zo 

 

zarządzanie 

przedsiębiorstwem 
turystycznym   30 

 

 

2 

 

 

zo 
wielkie kultury świata   30 

 

 

2 

 

 

zo 

 

turystyka 

kwalifikowana  30  

 

 

2 

 

 

zo 

logistyka i spedycja w 

turystyce  30  

 

 

2 

 

 

zo 

antropologia podróży 30   

 
2 

 
zo 

przewodniki 

turystyczne   30 

 
2 

 
zo 

geopolityka w 
turystyce  30  

 

 
2 

 

 
zo 

obiekty światowego 
dziedzictwa UNESCO   30 

 

 
2 

 

 
zo 

ogółem 30 60 60 

 

10 

 

Ogółem  60 90 

 

10 

 

 

ogółem godzin w semestrze zimowym: 150 

 

ogółem godzin w semestrze zimowym: 150 

 

 

ROK II 

 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. Przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. w ćw. k w ćw. K 

wielkie obszary 

miejskie świata   30 

 

 

2 

 

 

zo 

turystyka i 

infrastruktura lotnicza   30 

 

 

2 

 

 

zo 

 
międzynarodowe i 

krajowe organizacje 

turystyczne 30   

 
 

2 

 
 

zo etykieta i protokół 

dyplomatyczny  30  

 
 

2 

 
 

zo 

ogółem 30  30 

 

4 

 

Ogółem  30 30 

 

4 

 

 

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 

 

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 
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