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KIERUNEK  

STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE 

 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE 

 

PROGRAM STUDIÓW (TABELE) 

2016-2017 
 

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia historyczno-społeczne składają się z trzech modułów 

(części): (1.) ogólnohistorycznego, (2.) kierunkowego (specjalnościowego) i (3.) praktycznego. 

Moduł ogólnohistoryczny jest obligatoryjny dla wszystkich studentów kierunku. Moduł 

specjalnościowy wybierany jest w trakcie rekrutacji na studia. Moduł praktyczny wybierany jest na drugim roku 

studiów: jeden spośród zaproponowanych w bieżącym roku akademickim. 

Moduł ogólnohistoryczny obejmuje: zajęcia z podstawowych przedmiotów: historycznych (wykłady i 

ćwiczenia, wykłady monograficzne, proseminaria), metodologicznych, kształcenia ogólnego oraz seminarium 

licencjackiego. Wykłady monograficzne i seminaria licencjackie przeznaczone są dla wszystkich studentów. 

Moduł kierunkowy (specjalnościowy) obejmuje przedmioty profilujące przyszłego absolwenta pod 

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

akademickim 2016/2017 dostępny jest następujący moduł specjalnościowy: studia historyczno-społeczne. 

Moduł praktyczny obejmuje przedmioty pozwalające uzyskać umiejętności praktyczne na bazie 

wykształcenia historycznego. W roku akademickim 2016/2017 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 

logika     30 2 z technologia 
informacyjna 

  30  2 z 

język łaciński   30  2 zo język łaciński   30  2 zo 

język nowożytny   30  2 zo język nowożytny   30  2 zo 

WF   30  1 z WF   30  1 z 

szkolenie BHP  5  0 z       

ochrona własności 

intelektualnej 

 10  1 zo       

przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty podstawowe i kierunkowe 

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

historia powszechna i 

Polski średniowiecza 30 30   

1+0/2 z+e/zo historia powszechna i 

Polski średniowiecza 30 30 

 1+0/2 z+e/zo 

dziedzictwo 
archeologiczne 30     

2 z dziedzictwo 
archeologiczne 30    

3+0 Z+e 

kultura j. polskiego    30  

1 zo proseminarium: 

starożytność lub  
średniowiecze   30  

2 zo 

wstęp do badań 

historycznych   30   

2 z       

lektorium    1 z lektorium    1 z 

ogółem 90 195 60 20  ogółem 90 210  19  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 345 ogółem godzin w semestrze zimowym: 300 
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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 kształcenia ogólnego przedmioty kształcenia ogólnego 

język łaciński     30  2 zo język łaciński    30  3+0 zo+e 

język nowożytny   30  2 zo język nowożytny   30  2 zo 

przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty podstawowe i kierunkowe 

historia powszechna i 

Polski nowożytna 30 30 

 1+0/3 z+e/zo historia powszechna i 

Polski nowożytna 30 30 

 1+0/3 z+e/zo 

historia powszechna i 

Polski XIX w. 30 30 

 1+0/3 z+e/zo historia powszechna i 

Polski XIX w. 30 30 

 1+0/3 z+e/zo 

nauki pomocnicze 

historii 15 15 

 0/1 z/zo nauki pomocnicze 

historii 15 15 

 0/1 z/zo 

proseminarium z 
historii nowożytnej   30 

 2 zo proseminarium z 
historii XIX w.   30 

 2 zo 

lektorium    1 z lektorium    1 z 

ogółem 75 165  16  ogółem 75 165  17  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 240 ogółem godzin w semestrze zimowym: 240 

 

ROK III 
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 

język nowożytny  30  2 zo język nowożytny  30  3 zo+e 

przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty podstawowe i kierunkowe 

historia powszechna 

XX w. (do 1945) 30  

 1+0 z+e historia powszechna 

XX w. (do 1945) 30  

 1+0 z+e 

historia Polski XX w.  

(do 1945) 30  

 1+0 z+e historia Polski XX w.  

(po 1945) 30  

 1+0 z+e 

historia powszechna i 

Polski (do 1945)  30 

  

6 

 

zo 

historia powszechna i 

Polski (po 1945)  30 

  

6 

 

zo 

archiwistyka 15 15  0/1 z/zo archiwistyka 15 15  0/1 z/zo 

wykład  

monograficzny 30   

 2 z 

wykład monograficzny 30   

 2 z 

proseminarium z 
historii XX w.  30 

 2 z seminarium 
licencjackie   30 

 2 z 

lektorium    2 z lektorium    1 z 

ogółem 105 105  17  ogółem 105 105  17  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 210 ogółem godzin w semestrze zimowym: 210 
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II. MODUŁ KIERUNKOWY (SPECJALNOŚCIOWY) 

STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE 

 

 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

wstęp do badań 

interdysc. I 

 30  1 z wstęp do badań 

interdysc. II 

 30 

 

2 zo 

podstawy socjologii I   30 2 zo podstawy socjologii II   30 3+0 z+e 
podstawy antropologii I   30 2 zo podstawy antropologii II   30 3+0 z+e 
System polityczny RP I   30 2 zo system polityczny RP II   30 3+0 z+e 

państwa i narody Europy 

Środkowej i Wschodniej   

30 2 zo państwa i narody 

Europy Zachodniej   

30 2 zo 

ogółem  30 120 9  ogółem  30 120 13  

ogółem godzin w semestrze zimowym:  150 ogółem godzin w semestrze letnim: 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 

metody badań 
socjologicznych I 

  30 1 z metody badań 
socjologicznych II 

  
30 

3+0 z+e 

metody badań 

antropologicznych I 

  30 1 z metody badań 

antropologicznych II 

  

30 

3+0 z+e 

systemy polityczne świata 

I 
  30 1 z systemy polityczne świata 

II 
  

30 
2 zo 

historia społeczna 

Polski i Europy I 30 

  1 z historia społeczna 

Polski i Europy II 30  

 3+0 z+e 

stosunki wyznaniowe i 

etniczne w Europie 

Środkowej i Wschodniej  

 30 1 z stosunki wyznaniowe i 

etniczne w Europie 

Zachodniej   

30 2 zo 

ogółem 30  120 5  ogółem 30  120 13  

ogółem godzin w semestrze zimowym:  150 ogółem godzin w semestrze letnim: 165 

 

ROK III 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

warsztaty 

socjologiczne 

 30  2 zo warsztaty 

antropologiczne  30 

 2 zo 

historia instytucji 

społecznych I 
30   1 z historia instytucji 

społecznych II 
30   3+0 z+e 

stosunki Państwo-

Kościół I 

30   1 z stosunki Państwo-

Kościół II 

30   3+0 z+e 

historia polityki  

 

30 2 zo proseminarium 

antropologiczne  
30  1 z 

proseminarium 
socjologiczne  30 

 1 z  
 

    

ogółem 60 60 30 8  ogółem 60 60  9  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 150 ogółem godzin w semestrze letnim: 120 
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III. MODUŁ PRAKTYCZNY 

A.  EDYTORSKI 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

wprowadzenie do 

edytorstwa 

  30 2 zo 

warsztat edycji tekstu 

 30  2 zo 

warsztat edycji tekstu  30  2 z organizacja procesu 
wydawniczego 

  30 2 zo 

ogółem  30 30 4  ogółem  30 30 4  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 ogółem godzin w semestrze letnim: 60 

 

ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

warsztat edycji tekstu  30  2 zo Skład wydawniczy  30  2 zo 

skład wydawniczy  30  2 zo Praktyka wydawnicza  30  2 zo 

ogółem  60  4  ogółem  60  4  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 ogółem godzin w semestrze letnim: 60 

 

 

 

 

B. PUBLICYSTYCZNY 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

publicystyka i jej 
gatunki 

  30 2 zo polski system 
medialny 

30   2 zo 

warsztat 

publicystyczny I 

 30  2 z warsztat 

publicystyczny II 

 30  2 zo 

ogółem 15  45 4  ogółem 15  45 4  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 ogółem godzin w semestrze letnim:  60 

 

ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

publicystyka 

historyczna 

  30  2 zo prawo prasowe  30   2 zo 

praktyki 
dziennikarskie I 

 30  2 z praktyki 
dziennikarskie II 

 30  2 zo 

ogółem  60  4  ogółem  60  4  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 ogółem godzin w semestrze letnim: 60 
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C. ADMINISTRACYJNY 

 

ROK I 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

podstawowe 

zagadnienia prawne 

  30 2 zo zarys prawa 

europejskiego 

  30 2 zo 

polski system prawny 
  30 2 zo finanse publiczne i 

prawo finansowe 
  30 2 zo 

ogółem   60 4  ogółem   60 4  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 ogółem godzin w semestrze letnim: 60 

 

ROK II 
semestr zimowy semestr letni 

przedmiot 
liczba godzin 

ECTS 
forma 

zalicz. 
przedmiot 

liczba godzin 
ECTS 

forma 

zalicz. w ćw k w ćw k 

postępowanie 

administracyjne 

30   2 zo postępowanie 

administracyjne 

 30  2 zo 

praktyki 

administracyjne 

 30  2 zo praktyki 

administracyjne 

 30  2 zo 

ogółem 30 30  4  ogółem  60  4  

ogółem godzin w semestrze zimowym: 60 ogółem godzin w semestrze letnim: 60 

 
 


