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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Historia 100,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Studies in Central and East Europe: Histories, Cultures and Societies to studia
interdyscyplinarne o  autorskim programie.  Przedmiotem studiów są dzieje,  kultury  i  społeczeństwa Europy Środkowo-
Wschodniej rozumiane jako zjawiska społeczno-kulturowe. Studenci zdobywają wiedzę propedeutyczną z humanistyki, ze
szczególnym naciskiem na historię, etnologię i antropologię kulturową regionu, które są przedmiotem szczegółowych kursów
programu. Adresowane są do osób, które chciałby specjalizować się następnie w historii, antropologii, etnologii regionu, a
naukę odbywać w języku angielskim. Umożliwiają nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale i  podstaw pozwalających
dokonywać analizy zjawiska lokalnego fenomenu zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości.
Program  obejmuje  zajęcia  dotyczące  historii,  antropologii,  etnologii  i  politologii  Europy  Środkowej  i  Wschodniej,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  XIX  i  XX  w.  W  jego  zakres  wchodzą  zarówno  zajęcia  dotyczące  ważnych  kwestii
merytorycznych, jak i doskonalące warsztat badawczy. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez kadrę
Wydziału  Historycznego,  głównie  Instytutów  Historii  oraz  Etnologii  i  Antropologii  Kulturowej,  a  także  zaproszonych
wykładowców . Studia obejmą jeden cykl kształcenia.
Absolwent powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a
także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania
zawodu.

Koncepcja kształcenia

Misja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zgodna z misją i  strategią rozwoju Uczelni.  Zmierza do
rozszerzania i  podnoszenia oferty edukacyjnej  poprzez wprowadzanie nowych kierunków studiów,  odpowiadających na
zapotrzebowanie społeczne, a także stworzenie nowego modelu edukacyjno-badawczego w szkolnictwie wyższym. Misja jest
realizowana poprzez utrzymywanie i nieustanne rozwijanie najwyższego profesjonalnego poziomu swej działalności, w celu
aktywnego  wspierania  procesów  naukowo-badawczych  i  edukacyjnych,  zgodnie  z  oczekiwaniami  i  potrzebami  kadry
naukowej i studentów.
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Wydział wykonuje swoje zadania poprzez działalność Instytutów wchodzących w jego skład, utrzymując więzi z krajowymi i
zagranicznymi  ośrodkami  oraz  instytucjami  naukowymi,  naukowo-dydaktycznymi,  oświatowymi  i  kulturalnymi.  Wydział
Historyczny, podobnie jak cały Uniwersytet Jagielloński działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.
Misja  naukowa:  1)  zapewnienie  studentom  najwyższego  poziomu  edukacji  w  zakresie  interdyscyplinarnych  studiów
humanistycznych,  ze  szczególnych  uwzględnieniem  nauk  historycznych  i  etnologicznych,  2)  pomoc  w  kształtowaniu
warsztatu badawczego, 3) internacjonalizacja studiów. Misja społeczna: 1) kreowanie i rozwijanie pozytywnego wizerunku
Wydziału Historycznego oraz całego Uniwersytetu Jagiellońskiego;  2)  współpraca badawczo-dydaktyczna z uczelniami i
instytucjami państwowymi i prywatnymi Polski, euroregionu, Europy i świata (m.in. poprzez realizację programów: CEEPUS,
Erasmus+, Erasmus Mundus).

Cele kształcenia

Absolwent studiów posiada poszerzoną wiedzę w zakresie historii i historii kultury Europy Środkowo-Wschodniej.
Student  rozumie  związki  przyczynowo-skutkowe  procesów  dziejowych  zachodzących  na  obszarze  Europy  Środkowo-
Wschodniej.
Uczestnik studiów posiada wrażliwość na różnorodność kulturową i religijną regionu.
Absolwent potrafi poruszać się po głównych bibliotekach i archiwach narodowych, potrafi zebrać literaturę przedmiotu i wie,
gdzie szukać materiałów źródłowych niezbędnych do stawiania pytań badawczych nad historią i kulturą regionu.
Student zna metodologię prowadzenia badań historycznych i potrafi ją zastosować do własnego przedmiotu badań.
Uczestnik studiów potrafi formułować pytania badawcze, tworzyć tekst naukowy, prowadzić merytoryczną dyskusję.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Studies in Central and East Europe: Histories, Cultures and Societies to studia
interdyscyplinarne o  autorskim programie.  Przedmiotem studiów są dzieje,  kultury  i  społeczeństwa Europy Środkowo-
Wschodniej rozumiane jako zjawiska społeczno-kulturowe. Studenci zdobywają wiedzę propedeutyczną z humanistyki, ze
szczególnym naciskiem na historię, etnologię i antropologię kulturową regionu, które są przedmiotem szczegółowych kursów
programu. Adresowane są do osób, które chciałby specjalizować się następnie w historii, antropologii, etnologii regionu, a
naukę odbywać w języku angielskim. Umożliwiają nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale i  podstaw pozwalających
dokonywać  analizy  zjawiska  lokalnego  fenomenu zarówno w przeszłości,  jak  i  teraźniejszości.  Absolwent  studiów ma
posiadać gruntowną i głęboką wiedzę na temat różnorodności i różnic w historycznym, etnicznym i kulturowym dziedzictwie
narodów Europy Środkowo-Wschodniej,  w tym krajów bałtyckich,  Białorusi,  Ukrainy i  Rosji.  Wiedza o  historii  regionu,
znacznie głębsza, niż przedstawiona w dowolnym podręczniku tzw. „cywilizacji zachodniej” pozwala analizować i wyjaśniać
zjawiska  lokalnych  konfliktów  i  wzajemnych  okrucieństw/  fobii  przez  pryzmat  doświadczenia  historycznego  i  kulturowego.
Absolwent jest w stanie zidentyfikować potencjalne obszary konfliktu między różnymi narodami, badać je i wyjaśniać obecną
sytuację w regionie na podstawie doświadczeń z przeszłości: etnicznych, językowych i kulturowych.
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i  umiejętności  profesjonalnego historyka, antropologa i  politologa, który miał
podstawowe szkolenie  w zakresie  metod historycznych z  zakresu nauk pomocniczych historii,  historii  regionu,  historii
środowiskowej, tradycji ustnej, zna koncepcję długiego trwania oraz nowoczesne i postnowoczesne teorie humanistyczne.
Absolwent  ma  podstawowe  umiejętności  identyfikowania  różnych  źródeł  lokalnych  (także  historycznych)  w  zakresie
podstawowym w językach regionu, jak polski, łacina, niemiecki, rosyjski, jidysz. Absolwent powinien umieć rozwiązywać
proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwenci kierunku będą mogli podjąć dalsze studia w zakresie nauk humanistycznych zarówno w kraju, jak i zagranicą, ze
szczególnym uwzględnieniem takich kierunków jak:  historia,  antropologia  kultury,  etnologia,  politologia,  muzealnictwo,
archiwistyka.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w jednostkach kultury administracji publicznej (samorządowej i rządowej),
instytucjach i  organizacjach krajowych i  międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-
Wschodniej),  placówkach  kulturalnych  (muzea,  archiwa,  samorządowe  placówki  kultury),  wydawnictwach  i  środkach
masowego przekazu, a także w szkolnictwie (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji).
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy zatrudnieni w ramach SCEE prowadzą badania naukowe zgodnie ze specyfiką naukową Wydziału Historycznego.
Dotyczą one różnych obszarów historii, etnologii i antropologii kulturowej, studiów żydowskich, a więc tych obszarów, które
są najsilniej reprezentowane w programie studiów

Związek badań naukowych z dydaktyką
Dla profilu ogólnoakademickiego:
Wszystkie moduły są powiązane z badaniami prowadzonymi przez pracowników Wydziału Historycznego UJ, za wyjątkiem
zajęć  z  wychowania  fizycznego,  lektoratów  z  języków  nowożytnych,  BHP  oraz  wprowadzenia  do  własności  intelektualnej  i
prawa autorskiego.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Studenci kierunku Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies będą korzystali z bazy naukowo-
dydaktycznej dwóch instytutów, wchodzących w skład Wydziału Historycznego – Biblioteki Instytutu Historii oraz Biblioteki
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Instytut Historii UJ posiada pomieszczenia o łącznej powierzchni 2600 m2. W roku 2011 trzy zakłady Instytutu: Historii
Starożytnej, Historii Bizancjum oraz Zakład Nauk Pomocniczych Historii, które mieściły się dotychczas w budynku przy ulicy
Studenckiej 3, zostały przeniesione do innych pomieszczeń (Collegium Kołłątaja przy ulicy św. Anny i do głównego budynku).
Aktualnie Instytut posiada 15 sal dydaktycznych i 1 pracownię komputerową o łącznej powierzchni 990 m2. W ramach tego
zasobu mieści się 6 sal wykładowych:
1 sala do 200 osób o powierzchni 144,50 m2
2 sale do 100 osób o łącznej powierzchni 164,40 m2
2 sale do 60 osób o łącznej powierzchni 156,70 m2
Poza 5 salami wykładowymi Instytut dysponuje 8 salami ćwiczeniowymi i seminaryjnymi. Są to:
4 sale do 40 osób o łącznej powierzchni 200,10 m2
6 sal do 30 osób o łącznej powierzchni 270,10 m2
W Instytucie działa Pracownia Komputerowa, o powierzchni 54,10 m2, w której znajduje się 12 stanowisk pracy. Ponadto
każdy Zakład i Pracownia oraz sekretariat Instytutu wyposażone są w komputery. Od 1995 r. Instytut posiada własną lokalną
sieć komputerową (LAN) połączoną z systemem Sieci Uniwersyteckiej.
Instytut Etnologii  i  Antropologii  Kulturowej mieści się w kompleksie zabytkowych budynków z XIX wieku, pomiędzy ul.
Gołębią 9 i ul. Anny 6. Obecnie dysponuje 3 salami wykładowymi oraz 1 salą seminaryjną o łącznej powierzchni 193 m2.
Możliwe jest także prowadzenie zajęć w małych grupach w niektórych pomieszczeniach dla wykładowców (o pow. od 16 do
22 m2) oraz w Pracowni Komputerowej (48 m2) użytkowanej wspólnie z Instytutem Archeologii UJ.
Sale wykładowe oraz sala seminaryjna są wyposażone w rzutniki multimedialne.
Pracownia  Komputerowa  dla  studentów etnologii  i  archeologii  posiada  10  stanowisk  komputerowych  z  dostępem do
Internetu oraz 2 dodatkowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, oddane do dyspozycji redakcji studenckiego pisma
„Barbarzyńca”.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0222

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia obejmują: wykłady (także wykłady konwersatoryjne),
konwersatoria  oraz zajęcia  o innym charakterze:  ćwiczenia z  WF,  zajęcia  interaktywne –  kurs  BHP,  lektoraty języków
nowożytnych. Weryfikowaniu efektów uczenia się służą:
1. Egzaminy ustne lub pisemne obejmujące materiał prezentowany w trakcie zajęć oraz zawarty w literaturze przedmiotu.
Egzamin pisemny może mieć formę: eseju, formę półotwartą lub testową. Egzaminy mogą podsumowywać moduły, w skład
których wchodzą wykłady i konwersatoria.
2. Kolokwia występują w formie testu lub eseju. Kolokwia mogą kończyć cykl kształcenia i być podstawą oceny końcowej lub
- jako kolokwia śródroczne - służyć informacją na temat stopnia realizacji założonych celów cząstkowych. Obejmują materiał
zaprezentowany w trakcie zajęć oraz informacje zawarte w literaturze przedmiotu. Sprawdzają stopień przyswojenia efektów
uczenia się przypisanych do modułu. Podobną rolę pełnią zapowiedziane i niezapowiedziane prace pisemne oraz kontrola
prac domowych zadanych podczas konwersatoriów.
3. W trakcie pracy w ramach konwersatoriów realizacja efektów uczenia się przypisanych do modułów sprawdzana jest
poprzez ustne zaliczenia materiału i kontrolę aktywności studentów.
4. Kontroli efektów uczenia się w ramach konwersatoriów służą realizowane przez studentów samodzielnie lub grupowo
projekty, które są ocenianie przez prowadzącego.
5. Zajęcia realizowane metodą e-learningową (interaktywny kurs BHK) rozliczane są za pomocą testu wypełnianego on-line.
Ćwiczenia z WF-u rozliczane są na podstawie obecność a postęp w trakcie zajęć na podstawie testu Pilicza.
6. Ocena kształtująca (obejmująca uzyskanie pozytywnej noty z zapowiedzianych i niezapowiedzianych prac pisemnych,
prace domowe, aktywny udział w zajęciach, pisemne zaliczenie materiału, kolokwia) stosowana jest m.in. w przypadku
lektoratów z języków nowożytnych.
Student  zalicza  moduł  po  uzyskaniu  wszystkich  przypisanych  do  niego  efektów  uczenia  się.  Weryfikacja  stanu  wiedzy,
umiejętności i kompetencji zdobytych przez studenta w trakcie realizacji danego modułu następuje na podstawie wyżej
opisanych  metod.  Informacje  o  sposobach  weryfikacji,  wymaganiach  prowadzącego  oraz  formach  rozliczenia  kursu
ogłaszane  są  podczas  pierwszego  spotkania  oraz  wyszczególniane  w  sylabusach  przedmiotu.  Tam  zamieszcza  się
szczegółowe informacje dotyczące wymagań związanych z zaliczeniem danego przedmiotu.
Ocena jakości prac dyplomowych, praktyk.
Prace dyplomowe. Kryteria,  jakie spełniać musi praca licencjacka wzorowane są na tych, obowiązujących w Instytucie
Historii.  Praca  licencjacka  pisana  jest  pod  opieką  promotora  (co  najmniej  doktora)  podczas  dwuletniego  seminarium
licencjackiego.  Do  zadań  promotora  należy  troska,  aby  dopuszczona  do  obrony  praca  spełniała  wszystkie  wymogi
merytoryczne i formalne. Sporządza on recenzję pracy i daje jej ocenę. Drugą recenzję wraz z oceną sporządza powoływany
przez kierownika studiów recenzent. Dopuszczenie do egzaminu licencjackiego jest możliwe wyłącznie w przypadku dwóch
pozytywnych recenzji. W przypadku gdy jedna z ocen jest negatywna powołuje się kolejnego recenzenta. Ocena z pracy,
obok średniej ze studiów oraz wyniku ustnego egzaminu dyplomowego, umieszczona jest w protokole z obrony pracy i jest
jednym ze składników służących do obliczenia ogólnego wyniku studiów podanego na dyplomie. W egzaminie dyplomowym
obok promotora i recenzenta bierze udział kierownik studiów lub osoba przez niego delegowana.
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Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 172

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 10

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 54

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 15

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2020

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki studenckie w wymiarze 150 godzin odbywają się w jednej lub kilku instytucjach kultury (w tym jednym
muzeum), gdzie studenci zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z ich działaniem,
prowadzeniem projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz aktywnością związaną z propagowaniem dziedzictwa
narodowego. Jeżeli kierownictwo SCEE nie podpisało porozumienia o współpracy z instytucją, w której student/ka
chciałby odbywać się praktyki wymagane jest podpisanie umowy, którą z ramienia Instytutu Historii podpisuje
dziekan Wydziału Historycznego UJ, po wcześniejszym zaparafowaniu przez kierownika studiów.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
2.  Praca  dyplomowa  jest  samodzielnym  opracowaniem  określonego  zagadnienia  naukowego  lub  artystycznego
prezentującym  ogólną  wiedzę  i  umiejętności  studenta  związane  z  danym  kierunkiem  studiów,  poziomem  i  profilem
kształcenia  oraz  umiejętności  samodzielnego  analizowania  i  wnioskowania.



Efekty uczenia się 9 / 185

Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

SCE_K1_W01 Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię w zakresie nauk
antropologicznych P6U_W

SCE_K1_W02
Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych
oraz podstawy takiej terminologii w szeroko pojętych naukach humanistycznych w
języku angielskim

P6S_WG

SCE_K1_W03 Absolwent zna i rozumie różne kierunki badań antropologicznych i metodologię
badań antropologicznych P6S_WG

SCE_K1_W04 Absolwent zna i rozumie różne kierunki badań historycznych i metodologię badań
historycznych

SCE_K1_W05 Absolwent zna i rozumie w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany
historię Europy Środkowej we wszystkich epokach P6U_W

SCE_K1_W06
Absolwent zna i rozumie miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych:
humanistycznych i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę
osiągnięć innych dyscylin naukowych

P6U_W

SCE_K1_W07
Absolwent zna i rozumie podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu
historyka i etnologa. Zna podstawy metod upowszechniania wiedzy historycznej i
etnograficznej

P6S_WG

SCE_K1_W08 Absolwent zna i rozumie znacznie i rolę ochrony praw autorskich P6S_WK

SCE_K1_W09 Absolwent zna i rozumie rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania
kulturowego świata. P6S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

SCE_K1_U01
Absolwent potrafi wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań
kierunków historycznych i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne
zależności

P6S_UW

SCE_K1_U02 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę P6U_U

SCE_K1_U03 Absolwent potrafi dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości
kulturowych P6S_UW

SCE_K1_U04 Absolwent potrafi wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia,
mity i rytuały P6S_UW

SCE_K1_U05 Absolwent potrafi /posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i
rozumienia definicji i słów kluczy P6U_U

SCE_K1_U06 Absolwent potrafi posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy
metodologii i narracji tekstów naukowych P6U_U

SCE_K1_U07 Absolwent potrafi pisać w języku angielskim z poprawnym zastosowaniem
terminologii fachowej P6S_UK

SCE_K1_U08 Absolwent potrafi potrafi samodzielnie przygotować projekt badawczy, posiada
umiejętności pozwalające na pracę w zespole P6S_UO
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Kod Nazwa PRK

SCE_K1_U09 Absolwent potrafi posiada warsztat nauk humanistycznych pozwalający na rozwijanie
i prowadzenie własnych prac badawczych i samokształcenie w przyszłości P6S_UU

SCE_K1_U10 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

SCE_K1_K01 Absolwent jest gotów do przestrzegania norm etycznych w nauce,w szczególności
pracy historyka i etnologa i przy popularyzacji nauki P6S_KR

SCE_K1_K02 Absolwent jest gotów do uznawania i zaakceptowania różnic poglądów P6U_K

SCE_K1_K03
Absolwent jest gotów do docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy
Środkowo-Wschodniej oraz szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i
szerszych więzi społecznych

P6S_KO

SCE_K1_K04 Absolwent jest gotów do wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków P6S_KK

SCE_K1_K05 Absolwent jest gotów do pracy w zespole P6S_KO

SCE_K1_K06 Absolwent jest gotów do ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego P6S_KO

SCE_K1_K07 Absolwent jest gotów do podejmowania prób popularyzacji wiedzy historycznej i
entograficznej P6U_K
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Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Introduction to Poland and Krakow 15 1,0 zaliczenie O

Introduction to History 30 2,0 zaliczenie O

BHK 10 - zaliczenie O

Auxiliary Sciences of History (an overview) 15 2,0 egzamin O

Key Ideas in Ethnology and Cultural Anthropology (lecture) 15 2,0 egzamin O

Key Ideas in Ethnology and Cultural Anthropology (conv.) 15 1,0 zaliczenie O

An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia
till the Congress of Vienna 30 4,0 egzamin O

Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes 15 2,0 egzamin O

Ethnicity and Nationalism in Central and Eastern Europe 30 4,0 egzamin O

Minorities in Central Eastern Europe 30 4,0 egzamin O

Phisical activity 30 - zaliczenie O

Język nowożytny 30 2,0 zaliczenie F

Auxiliary Sciences of History: Genealogy, Diplomatics 15 1,0 zaliczenie F

Auxiliary Sciences of History: Heraldry, Sigillography 15 1,0 zaliczenie F

An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia
till the Congress of Vienna. Central European Countries 30 2,0 zaliczenie F

An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia
till the Congress of Vienna. Eastern Countries 30 2,0 zaliczenie F

Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View
from outside 15 1,0 zaliczenie F

Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View
from inside 15 1,0 zaliczenie F

Overview of Central European Phenomenon 15 1,0 zaliczenie F

How to understand history, ethnology and cultural anthropology 15 1,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia
in the 19th century 30 4,0 egzamin O

Phisical activity 30 - zaliczenie O

Migrations in Central Eastern Europe (lecture) 30 4,0 egzamin O

Migrations in Central Eastern Europe 30 2,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Jews in Central Eastern Europe 30 4,0 egzamin O

Modern European State Formation: Theory and Practice (lecture) 30 4,0 egzamin O

Modern European State Formation: Theory and Practice 30 2,0 zaliczenie O

Academic Writing 60 4,0 zaliczenie O

Język nowożytny 30 2,0 zaliczenie F

An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th
century: Russia 30 2,0 zaliczenie F

An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th
century. Germany and Austria 30 2,0 zaliczenie F

Anthropological Theory and Methodology of Social Sciences (lecture) 15 2,0 egzamin O

Anthropological Theory and Methodology of Social Sciences 15 2,0 zaliczenie O

An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th
century. The Balkans 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Introduction to Intellectual Property and Copyright Laws 15 1,0 zaliczenie O

Historical Sources and Archives in Central and Eastern Europe 30 2,0 zaliczenie O

Visual Methods in Studying Culture 15 1,0 zaliczenie O

An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia
in the 20th century 30 4,0 egzamin O

Religions in Central Eastern Europe – Historical and Anthropological
Perspectives (lecture) 30 4,0 egzamin O

Monograph classes 90 9,0 zaliczenie O

Język nowożytny 30 2,0 zaliczenie F

Religions in Central Eastern Europe – Historical and Anthropological
Perspectives 30 2,0 zaliczenie O

Visual Methods in Studying Culture: Movies 15 1,0 zaliczenie F

BA seminar 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Introduction to Paleography 30 2,0 zaliczenie O

Monograph classes 90 8,0 zaliczenie O

Język nowożytny 30 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Visual Methods in Studying Culture: Photos et al. 15 1,0 zaliczenie F

An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th
century. Czechoslovakia and USSR 30 2,0 zaliczenie F

An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th
century: Poland, Hungary, Yugoslavia 30 2,0 zaliczenie F

Fieldwork Methods and Oral History (lecture) 15 3,0 egzamin O

Fieldwork Methods and Oral History 15 1,0 zaliczenie O

Totalitarian Ideologies and 20th Century Political Systems (lecture) 30 4,0 egzamin O

Totalitarian Ideologies and 20th Century Political Systems 30 2,0 zaliczenie O

Anthropology of Socialist and Postsocialist Societies (lecture) 15 1,0 zaliczenie O

Anthropology of Socialist and Postsocialist Societies 15 1,0 zaliczenie O

Urbanscapes in Central Eastern Europe (lecture) 15 1,0 zaliczenie O

Urbanscapes in Central Eastern Europe 15 1,0 zaliczenie O

BA seminar 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Contemporary Issues in European History 15 2,0 egzamin O

Museum in Contemporary European Culture 30 2,0 zaliczenie O

Monograph classes 120 8,0 zaliczenie O

BA seminar 30 2,0 zaliczenie F

Local history (lecture) 15 1,0 zaliczenie O

Local history 15 1,0 zaliczenie O

Contemporary Issues in European History: Russia and Eastern
Countries 15 1,0 zaliczenie F

Contemporary Issues in European History: Central Europe 15 1,0 zaliczenie F

Gender: contexts, meaning and practices (lecture) 30 2,0 zaliczenie O

Gender: contexts, meaning and practices 30 2,0 zaliczenie O

Everyday life in Central Eastern Europe (lecture) 30 2,0 zaliczenie O

Everyday life in Central Eastern Europe 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Monograph classes 90 6,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Internship 150 15,0 zaliczenie O

BA seminar 30 12,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Introduction to Poland and Krakow

Nazwa przedmiotu
Introduction to Poland and Krakow

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Poland and Krakow

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course is dedicated to give its participants general orientation in the life of a student in Krakow. Through in-
class and field-trips classes students will become acquainted with functioning of main institutions important for
a student’s life (university administration, library, public transportation, students’ dormitory etc.). They will also
have possibility to know both legal and mental framework of current life in Poland.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Knowledge about main institutions connected with
studying and living in Krakow. SCE_K1_W05, SCE_K1_W07, SCE_K1_W09

W2 Knowledge about basic facts about Poland and Krakow. SCE_K1_W05, SCE_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Ability to use academic resources (libraries, databases
etc.) accessible for a JU student.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U05, SCE_K1_U06, SCE_K1_U09,
SCE_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Usage of the skill on intercultural communication in the
context of studying in Poland

SCE_K1_K02, SCE_K1_K03, SCE_K1_K04,
SCE_K1_K05, SCE_K1_K06, SCE_K1_K07
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introductory class W1

2. University W1, W2, U1, K1

3. Jagiellonian Library W1, W2, U1, K1

4. Urban space and public transportation W1, W2, U1, K1

5. Museums and Galleries W1, W2, U1, K1

6. Databases and other Libraries W1, U1, K1

7. Legal system in Poland – practical aspects W2, U1, K1

8. Polish traditions and customs W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

regular presence and activity during the class (two absences possible);
fulfilling basic tasks (some practical homework, readings) from one
class to another

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x x



Sylabusy 19 / 185

Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Introduction to History

Nazwa przedmiotu
Introduction to History

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to History

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The main aim of this course is to learn basic skills of historian workshop: what is history, how to analyse historical
sources, how to prepare a multimedia presentation and research project. Furthermore the participants get the
knowledge on the access to the libraries and archives in Kraków and general in Poland.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student learns what is history and historical source; receives the
knowledge on main polish historical periodicals and databases. During
study vistis to the National Archive and Jagiellonian Library she or he
meets with experts and receives the knowledge about the access to the
special collections and their structure.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W06, SCE_K1_W07,
SCE_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student learns how to write historical texts, prepare a presentation and
research project.

SCE_K1_U02, SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U08,
SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Students develop their interpersonal skills during group work (multimedia
presentation), discussions on proposed literature and during meetings
with the experts of the Jagiellonian Library.

SCE_K1_K01, SCE_K1_K02,
SCE_K1_K03, SCE_K1_K04,
SCE_K1_K05, SCE_K1_K06



Sylabusy 20 / 185

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. What is history? Introduction to the discipline. W1, U1, K1

2. Popularization of history: books, films, internet. W1, U1, K1

3. Historical sources – how to read them, analyse and interpret W1, U1, K1

4.
General remarks on historical writing, rhetorics of historical texts and multimedia
presentations: exercises in references and quotations; synopsis and bibliography;
writing of an abstract; multimedia presentation;

W1, U1, K1

5. Polish historical periodicals – an overview W1, U1, K1

6. Libraries and archives of Kraków and other main polish cities – an overview. W1, U1, K1

7.
Visits to the reading rooms of special collections of Jagiellonian Library: reading room
of the collection of graphics and cartography; reading room of the manuscripts
collection.

W1, U1, K1

8. How to create a research project. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę, projekt,
prezentacja

presence during the lectures (1 absence allowed); reading responses
(1200 signs) to the recommended literature published at the forum of the
course one day before meeting; abstract of an article; presentation of a
research project with bibliography.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę projekt prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Auxiliary Sciences of History (an overview)

Nazwa przedmiotu
Auxiliary Sciences of History (an overview)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Auxiliary Sciences of History (an overview)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The main educational goal is deepening of the knowledge and skills in the area of evaluation and use of historical
sources. Emphasis will be placed on the sources from Central Europe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Students get basic knowledge of the Auxiliary Sciences of
History and the historical sources from Central Europe,
from the Middle Ages to the twentieth century.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02, SCE_K1_W03,
SCE_K1_W04, SCE_K1_W06, SCE_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students gain skill how to examine historical sources. SCE_K1_U01, SCE_K1_U02, SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U07, SCE_K1_U08, SCE_K1_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

In the course of lectures the students will have possibility to broaden their knowledge
in the area of Diplomatics with special regard to the specific problems of Polish
history as: safeguarding of the historical sources, interpreting and sharing of texts
originated in different cultures and chanceries. There will be discussed selected
issues of Historical Geography on the example of Cracow map of 1702 prepared 1704
by Carl Magnus Stuart. The lectures will also include problems of Polish Heraldry and
Epigraphics. There will be organized three short excursions at least: to the Botanical
Garden, (to discuss some aspects of Cartography and Environmental History), to the
Rakowicki Cemetery (to examine some epigraphic and heraldic monuments), and to
the Wawel Castle (to discuss the meaning of the Coats of Arms Gate).

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
zaliczenie na
ocenę

Written examination (as basic) in form of answering open questions. There
will be at least three problems to discuss and they will address the main
issues of the course i.e. written historical sources and iconographical
sources. To be admitted to the exam is to participate in the lecture

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 20

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Key Ideas in Ethnology and Cultural
Anthropology (lecture)

Nazwa przedmiotu
Key Ideas in Ethnology and Cultural Anthropology (lecture)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Key Ideas in Ethnology and Cultural Anthropology

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The main goal of the course is to provide the students with a knowledge and methods to allow them analysing
contemporary cultures and societies, with a special emphasis on political and historical developments. The
participants will gain skills necessary for understanding of vital contemporary issues, they will learn to freely and
knowledgably form their opinions, as well as to take part in the discussions.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student demonstrates basic knowledge about historical and anthropological sciences,
their subject matters and specific methodologies, as well as their place among humanities.
Student has the knowledge of the essential terminology of historical and anthropological
sciences as well as humanities in general. Demonstrates the knowledge about
contemporary trends in historical and anthropological sciences and their development.
Understands the essential methods of historical and anthropological analysis and
interpretations of cultural and historical phenomena of Central Eastern Europe and their
relation to Europe and the world. Understands the complexity and functioning of
professional terminology and its use for description of cultural phenomena. Demonstrates
the knowledge of the dynamics of professional terminology and language.

SCE_K1_W01,
SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03,
SCE_K1_W04,
SCE_K1_W06,
SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Has acquired the basic theoretical knowledge, research paradigms and necessary
terminology to study and conduct research in Central Eastern European societies, their
histories and cultures.

SCE_K1_U01,
SCE_K1_U03,
SCE_K1_U04,
SCE_K1_U05,
SCE_K1_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course focuses on providing students with essential anthropological knowledge
and methods. The main objective is to introduce to them these of theories and
concepts which enable to approach critically crucial phenomena of the contemporary
world (for example the current ‘migration crisis’, love and the notion of self, various
identities formation, such as gender, class and race, the role of Central Europe in
international development sector). Particularly, the role of Central Europe as shaping
world political and economic order, as well as influences of various state and non-
state actors on cultural, social and political processes in Central Europe, as well as its
role in global policies, will be examined. Thus, special emphasis will be put on those
theories which create possibilities of understanding Central Europe in a systemic
manner. The relevance of theories of postcolonial and postsocialist provenience, as
well as world-system analysis into studies of Central Europe will be discussed. The
students will also learn to use anthropological methods in order to conduct their own
research in the future.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Participation in discussions over particular problems on the basis of
literature provided by lecturer, final oral exam; only two absences
during the semester are allowed.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Key Ideas in Ethnology and Cultural
Anthropology (conv.)

Nazwa przedmiotu
Key Ideas in Ethnology and Cultural Anthropology (conv.)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawową terminologię w zakresie nauk antropologicznych
i etnologicznych oraz różne kierunkiu badań antropologicznych
i metodologię badań antropologicznych i etnologicznych.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę antropologiczną oraz wskazać,
udowodnić i omówić podstawowe zależności pomiędzy różnymi kierunkami
badań antropologicznych i etnologicznych.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U03,
SCE_K1_U04, SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznania różnic poglądów, rozumie fundamenty różnic oraz krytycznie
ujmuje podstawy własnej wiedzy

SCE_K1_K01, SCE_K1_K02,
SCE_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy badań antropologicznych i etnologicznych. Kluczowe teorie i metody badań W1, U1, K1

2. Język, umysł, kultura - fundamentalne zależności między systemem poznawczym
a kulturą W1, U1, K1

3. Wybrane problemy badawcze współczesnych antropologii i etnologii W1, U1, K1
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4. Antropologia a historia W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczen
ie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1. Obecność na zajęciach: dopuszcza się
jedynie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. 2. Aktywność na zajęciach: Wymaga
się lektury wszystkich zadanych tekstów oraz udziału w dyskusji. Znajomość tekstów
będzie sprawdzana na każdych zajęciach w trakcie kolokwium. 3. Napisanie
kolokwium końcowego składającego się z trzech części: pytań o definicję wybranych
pojęć, pytań na temat specyfiki antropologii historycznej oraz pytań dotyczących
tekstów czytanych w trakcie zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do sprawdzianu 5

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe and Russia till the

Congress of Vienna

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 This course deals with the history of Central and Eastern Europe and Russia up to the Congress of Vienna.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student can analyze and explain the emergence of states in Central and Eastern
Europe and Russia, as well as their interactions; analyze and explain the diversity of
cultures in Central and Eastern Europe and Russia; analyze and explain the
continued cultural exchanges among peoples of these regions; analyze and explain
the challenges of modernity for societies in these regions; snalyze and explain
important political, economic, social, cultural, religious, and demographic
transformations in Central and Eastern Europe up to 1815

SCE_K1_W02,
SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05,
SCE_K1_W06,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student learns the tools of historical analysis. SCE_K1_U03, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U07
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Introduction: Historical Overview; State Formation: The Rise of Kievan Rus’;
Conversion and Christianization in Kievan Rus’; States and Societies in Central and
Eastern Europe to 1500; Imperial Rivalries During an Era of Intellectual
Transformation and Societal Upheaval; The Rise of Muscovy to 1584; A Time of
Troubles Throughout Central and Eastern Europe and Russia; The Rise of the Russian
Empire; The Polish-Lithuanian Republic, 1572-1795; Tradition or Transformation? The
Enlightenment and the Challenge of Modernity Habsburg Absolutism and Its
Challenges; Enlightenment Ideals in Action: The French Revolution and Its Impact;
The Napoleonic Era and the National Idea; Russia and the Restoration of Order

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę, egzamin

Students will be required to write two brief papers (each two pages long).
Each paper is worth 15% of the course grade. The midterm exam is worth
30%. The final exam is worth 30%. Regular attendance and class
participation is worth 10%.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie raportu 20

przeprowadzenie badań literaturowych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę egzamin

W1 x x

U1 x x



Sylabusy 32 / 185

Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Central and Eastern European myths,
imaginaries, stereotypes

Nazwa przedmiotu
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Identity and understanding today’s world are the key problems in modern world and human science. How to read
the signs? Why some of them are universal, very easy to understand, and on the other hand, the others are so
hard to deconstruct? During the course the lecturer with the help of participants will try to get the phenomenon
of the continuity and strength the myths and stereotypes in s in Central and Middle Europe – since late 19th
century till present day. We will try to understand the creation of particular men’s and women’s norms and
patterns of behavior, using the example of Czech lands, fear of the ‘other’ in modern Central Europe, especially
in Nazi Germany, as well as the problems of poiting out and later criminalizing the other – that the theory very
often is combined with political reality. What is more, we will focus on temporary canon of symbols, using Polish
examples, as well as the symbols used in modern advertisements.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows the main political and national ideas – connected with
power and strength; recognizes the most important symbols of East
and Central European nations, states and cities; knows the significance
of symbols in social life in 19th and 20th centuries.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W07, SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student knows how to understand mechanisms of perceiving neighbors
and others.

SCE_K1_U02, SCE_K1_U03,
SCE_K1_U05, SCE_K1_U07, SCE_K1_U09
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Contemporary myths and symbols: sources and imaginaries W1, U1

2. man’s and woman’s virtues in 19th and 20th c. Central and Eastern Europe W1, U1

3. Us and Them – stereotypes of otherness in political discourse and art. W1, U1

4. Pre- and Nazi Germany imaginary politics towards not wanted groups. W1, U1

5. The symbol of free time: see and mountains in 19th and 20th c. Europe W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Attendance – 20%; Participation in class discussions – 20%; Oral exam
– 60%. In order to gain credits, student must achieve at least 75% of
assignments.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ethnicity and Nationalism in Central and
Eastern Europe

Nazwa przedmiotu
Ethnicity and Nationalism in Central and Eastern Europe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Ethnicity and Nationalism in Central and Eastern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

W2
miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych
i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych
dyscyplin naukowych

SCE_K1_W06

W3 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

U3 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Europa Środkowa - tygiel narodów W1, W2, W3, U1, K1

2. Grupy etniczne i narodowe - podobieństwa i różnice W1, U2, U3, K2

3. Historyczne założenia nacjonalizmu W1, W3, U2, K1

4. Nacjonalizm jako program - w przeszłości i obecnie W2, W3, U2, U3, K2

5. Odrodzenie się nacjonalizmu w dzisiejszej Europie W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność i zaliczenie egzaminu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Minorities in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu
Minorities in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Minorities in Central Eastern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present historical, socio-cultural and legal aspects of the topic of ethnic and national
minorities in Central and EasternEurope, most of which was a part of the so called Eastern Block during the years
of Cold War. This implies specific approaches to ethnicity and management of ethnic tensions and conflicts in the
countries of the region. The course covers selected ethnic minorities groups of the region and their position in
majority-societies, as well as the history of ethnic conflicts in this part of Europe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student understands the essential methods of historical and humanistic analysis and
interpretations of cultural and historical phenomena of Central Eastern Europe and their
relation to Europe and the world. Student understands the complexity and functioning of
professional terminology and its use for description of historical phenomena, and
demonstrates the knowledge of the dynamics of professional terminology and language.

SCE_K1_W01,
SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03,
SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05,
SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student is able to identify, gather and select appropriate primary historical sources and
analyze them, demonstrates essential research skills in history, which include the ability
to identify historical questions and formulate research questions, stating the relevant
methods and tools for the research, has acquired the basic theoretical knowledge,
research paradigms and necessary terminology to study and conduct research in Central
Eastern History and related fields of humanities. Student has the skill of identifying East
European sources and the ability of reading and analyzing them in selected periods of
history, demonstrates the ability of presenting the results of his research in written form,
as well as in the form of a presentation. Has the basic skills of English language Academic
Writing.

SCE_K1_U01,
SCE_K1_U02,
SCE_K1_U03,
SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06,
SCE_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Demonstrates the ability to work in a group in various competences.
SCE_K1_K02,
SCE_K1_K03,
SCE_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Theoretical framework: minorities, majorities, concept of nation and cizentship,
ethnicity, race, concept of multiculturalism. W1, U1, K1

2. Rasism and Discrimination- Blue Eyed (movie and discussion). W1, U1, K1

3. Ethnic and national diversity of Poland. W1, U1, K1

4. The Roma populations of Central and Eastern Europe - Slovakia, Hungary, Romania,
Bulgaria. W1, U1, K1

5. Movie and discussion. W1, U1, K1

6. The Jewish minorities of Central and Eastern Europe W1, U1, K1

7. Islam in Central Europe. W1, U1, K1

8.
Far right movements in Central and Eastern Europe of the 1990's and 2000's. A
discussion about the shape, distribution and impact of the far right movements in the
region.

W1, U1, K1

9. Case studies- Students’ presentations. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, esej, prezentacja

The final exam result will include evaluation of the essay (1/3),
evaluation of the oral presentation (1/3), and participation in
the course (1/3).

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę esej prezentacja

W1 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Auxiliary Sciences of History: Genealogy,
Diplomatics

Nazwa przedmiotu
Auxiliary Sciences of History: Genealogy, Diplomatics

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Auxiliary Sciences of History: Genealogy, Diplomatics

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
basic knowledge of the Auxiliary Sciences of History (Genealogy and
Diplomatics) and the historical sources from Central Europe, from the
Middle Ages to the twentieth century

SCE_K1_W02, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students knows how to work with historical sources according to their
types.

SCE_K1_U02, SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Genealogy W1, U1

2. Diplomatics W1, U1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę, esej

Written project - analytical essay on the basis of historical sources and
scientific literature - 60 % of the total evaluation Active attendance in
workshop - 40 % of the total evaluation.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Auxiliary Sciences of History: Heraldry,
Sigillography

Nazwa przedmiotu
Auxiliary Sciences of History: Heraldry, Sigillography

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Auxiliary Sciences of History: Heraldry, Sigillography

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student has basic knowledge of the Auxiliary Sciences of History
(Genealogy andDiplomatics) and the historical sources from Central
Europe, from theMiddle Ages to the twentieth century

SCE_K1_W02, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students knows how to work with historical sources according to
theirtypes.

SCE_K1_U02, SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Students knows how to work with historical sources according to their types. W1, U1

2. Vexillology - Banderia Prutenorum W1, U1

3. Sigillography W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę, esej

Written project - analytical essay on the basis of historical sources
andscientific literature - 60 % of the total evaluation Active attendance
inworkshop - 40 % of the total evaluatio

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe and Russia till the

Congress of Vienna. Central European
Countries

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna. Central European
Countries

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna. Central European
Countries

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej
oraz szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznyc SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Niemcy, Polska, Czechy i Węgry w X w. W1, W2, U1, K1

2. Rozbicie dzielnicowe w regionie W1, W2, U1, U2, K1

3. Wzrost znaczenia Czech i Węgier w XIII i XIV w. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Polska i Państwo Krzyżackie - walka o dominację W1, U1, U2, K2

5. Gotyk i renesans w regionie W2, U1, U2, K1

6. Jagiellonowie, Habsburgowie i problem Imperium Osmańskiego W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Austria i Prusy na drodze do wielkości - upadek I Rzeczypospolitej W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę test sprawdzający wiedzę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe and Russia till the

Congress of Vienna. Eastern Countries

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna. Eastern Countries

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna. Eastern Countries

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

K2 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej
oraz szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. X w. i kształtowanie się państw w Europie Środkowo-Wschodniej W1, W2, U1, U2, K2

2. Europa Środkowo-Wschodnia w średniowieczu - między rozbiciem a potęgą W1, W2, U1, U2, K1

3. Wzrost znaczenia nowych dynastii w regionie w XIV w. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Późny gotyk i renensans w regionie W2, U1, K2

5. Rzeczpospolita Obojga Narodów i Imperium Osmańskie - XVI i XVII w. W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Wzrost znaczenia Austrii, Prus i Rosji w XVIII w. - monarchie absolutne W1, U1, U2, K2

7. Napoleon a Europa Środkowo-Wschodnia - nadzieje i zagrożenia W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę test sprawdzający wiedzę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Central and Eastern European myths,
imaginaries, stereotypes. View from

outside

Nazwa przedmiotu
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View from outside

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View from outside

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię w zakresie nauk antropologicznych SCE_K1_W01

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. My i oni - problem wzajmnego postrzegania się W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Zrozumienie wroga jako obcego - przydatność konstruktu W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Kształtowanie się nowoczesnej tożsamości w opozycji do innego W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Obcy w kulturze - prezentacja prezentacji multimedialnych W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę przygotowanie prezencji multimedialnej na temat figury obcego w
kulturze

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Central and Eastern European myths,
imaginaries, stereotypes. View from inside

Nazwa przedmiotu
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View from inside

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View from inside

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych
i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych
dyscylin naukowych

SCE_K1_W06

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

K2 ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego SCE_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Mity, stereotypy, wyobrażenia - podobieństwa i różnice W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Mity, stereotypy, wyobrażenia - przydatność i zagrożenia W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Prezentacje dotyczące wybranych przykładów mitów, stereotypów, wyobrażeń
dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę przygotowanie projektu na temat użyteczności/zagrożenia mitów,
stereotypów, wyobrażeń

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Overview of Central European
Phenomenon

Nazwa przedmiotu
Overview of Central European Phenomenon

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Overview of Central European Phenomenon

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

W2 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej
terminologii w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

U2 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

K2 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Narodziny Europy - mity, legendy, fakty W1, W2, U1, K1

2. Europa Środkowa jako konstrukt W1, W2, U1, U2, K2

3. Specyfika geograficzna i katrograficzna regionu W1, W2, U1, U2, K2

4. Wspólnota historyczna - wspólni wrogie i przyjaciele W1, W2, U1, U2, K1

5. Architektura i urbanistyka regionu W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę przygotowanie projektu o wybranym aspekcie fenomenu regionu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

How to understand history, ethnology and
cultural anthropology

Nazwa przedmiotu
How to understand history, ethnology and cultural anthropology

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
How to understand history, ethnology and cultural anthropology

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię w zakresie nauk antropologicznych SCE_K1_W01

W2 różne kierunki badań antropologicznych i metodologię badań antropologicznych SCE_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U2 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U3 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji
i słów kluczy SCE_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania norm etycznych w nauce,w szczególności pracy historyka i etnologa
i przy popularyzacji nauki SCE_K1_K01

K2 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia, etnologia, antropologia kulturowa - wprowadzenie W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2. Historia, etnologia, antropologia kulturowa - podstawowe podobieństwa i różnice W1, W2, U1, U2, U3, K2

3. Historia, etnologia, antropologia kulturowa - teoria i praktyka badawcza W2, U1, U2, U3, K1, K2

4. Historia, etnologia, antropologia kulturowa - klasyfikacja źródeł a wyniki badań W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę esej na temat wykorzystania w praktyce danej metody badawczej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x



Sylabusy 59 / 185

Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe and Russia in the 19th

century

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia in the 19th century

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia in the 19th century

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The nineteenth century is usually described with three notions: modernization, imperialism, nationalism. East-
Central Europe was in that century the realm of predominantly just two empires: the Romanov’s (Russian Empire)
and the Habsburg’s (Austrian, later Austro-Hungarian Empire) with and important cultural-ideological legacies of
the Polish-Lithuanian Commonwealth, divided in the end of the eighteenth century by Russia, Austria and Prussia.
How imperial realities and legacies interacted with national projects (roughly speaking: Polish, Russian,
Lithuanian, Ukrainian, Belarusian, Czech, Hungarian, Slovak, and Jewish) which were developed in that century,
and how they intertwined with questions of modernization – these are the basic intellectual challenges of the
course.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Students understand the social and political phenomena of nation-formation
processes, cultural-technological modernization and other institutional changes
within the structures of the European part of the Russian Empire and in the
Habsburg Empire - between the Congress of Vienna (1815) and the outbreak of
the Great War (1914).

SCE_K1_W02, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Students know how to analyze the phenomena of empires, modern nations and
nationalism, and modernization on particular historical background.

SCE_K1_U03, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U05, SCE_K1_U07,
SCE_K1_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
What is “Eastern Europe” (in Western Europe “Orientalizing” practices (see L. Wolff,
Inventing Eastern Europe…)? What is East-Central Europe (a history of the concept)?
2 hrs

W1, U1

2. What was there before? (a short overview of the pre-1815 history of the region) 2 hrs W1, U1

3. Russian and Austrian empires – their institutions, ideologies, economies, and
geopolitical confrontations – 8 hrs W1, U1

4.

What is Russia, what is Poland, what is Ukraine, what is Hungary… or what are
nations, and how they were “formed”, “re-born” or “re-constructed”? – changes of
meanings of national-political identifications, between the end of the eighteenth
century and the Great War, seen from a perspective of contemporary academic
debates on nations (between “constructivists” and “primordialists”). 4 hrs

W1, U1

5.
Mickiewicz, Chopin, Pushkin, Tchaikovskii, Smetana, Mahler, Bartok, Stravinsky and
others… From the Enlightenment through Romanticism to Positivism and fin-de-siecle
modernism: cultural foundations of changes in East-Central Europe – 4 hrs

W1, U1

6. Uprisings and reforms – political and social dynamics within the two empires between
1848 and 1914 – 6 hrs W1, U1

7. Modern national “projects”, social revolution, and pleasures of imperial decay: the
first years of the twentieth century in East-Central Europe and Russia – 4 hrs W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę, egzamin

The evaluation is based on a written exam (3000 words) on topics
discussed during the course (70% of the final grade) and active
participation in discussions organized during the class (30% of the final
grade).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę egzamin

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Migrations in Central Eastern Europe
(lecture)

Nazwa przedmiotu
Migrations in Central Eastern Europe (lecture)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Migrations in Central Eestern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course aims to identify, explore and discuss historical as well as contemporary social, cultural, economic and
political contexts of migration and mobility. It introduces historical approach to different processes, categories
and contexts related to the phenomenon of migration and mobility in and out of Central Eastern Europe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student has basic knowledge about main Central and Eastern Europe
direction of migration and mobility phenomenon; has a proper knowledge
about the roles, meanings and mutual impacts between migration, global
forces and local contexts;

SCE_K1_W02, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W07, SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student knows and understands the main historical methods of analysing
migration and mobility phenomena; is able to identify and use the main
notions and categories related to migration and mobility

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02,
SCE_K1_U03, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U09

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Migration, mobility, globalization (identity politics, cosmopolitanism, multiculturalism)
since 18th century onward W1, U1

2. Migration policy (national state and migration control: Austro-Hungary and Russia’s
examples) W1, U1

3. Transnationalism and social networks (transnational families, transformations of
sending local communities, examples of Chicago and Detroit Polonia) W1, U1

4. Migration, social class and cultural gender W1, U1

5. Migration and crisis (economic, political – example of WW1, WW2, 1968) W1, U1

6. The US as the Land of Promise: Between Myth and Reality W1, U1

7. Case studies of chosen individuals from 20th century, emigrating out of Central
Eastern Europe W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Attendance – 20%; Participation in class discussions – 20%; Oral exam
– 60%. In order to gain credits, student must achieve at least 75% of
assignments

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 64 / 185

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Migrations in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu
Migrations in Central Eastern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course aims to identify, explore and discuss contemporary social, cultural, economic and political contexts of
migration and mobility. It introduces anthropological approach to different theories, processes, categories and
contexts related to the phenomenon of migration and mobility in and out of Central Eastern Europe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

The course’s education aim is to enhance students’ knowledge and develop
critical understanding of migration and mobility phenomena in Central
Eastern Europe. After completing the course, the student: has achieved
a basic knowledge about contemporary anthropological approaches to
migration and mobility phenomenon; has a proper knowledge about the
roles, meanings and mutual impacts between migration, global forces and
local contexts; knows and understands the main anthropological methods of
analysing migration and mobility phenomena.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student is able to identify and use the main notions and categories related to
migration and mobility

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02,
SCE_K1_U03, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U05, SCE_K1_U06,
SCE_K1_U08, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student is able to discuss on such topics as migrations and national identities
using scientific knowledge and arguments.

SCE_K1_K01, SCE_K1_K02,
SCE_K1_K03, SCE_K1_K04,
SCE_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Perspectives and categories in migration studies (international migration theories,
types of migration, methodological nationalism, “ethnic lenses”, integrationism
fallacy).

W1, U1, K1

2. Migration, mobility, globalization (identity politics, cosmopolitanism, multiculturalism). W1, U1, K1

3. Migration policy (national state and migration control). W1, U1, K1

4. Transnationalism and social networks (transnational families, transformations of
sending local communities). W1, U1, K1

5. Migration, social class and cultural gender. W1, U1, K1

6. Migration and development (mobile livelihoods, transnational remittances). W1, U1, K1

7. Migration and crisis (economic, political, climatic). W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę, raport,
prezentacja

Attendance – 30%; Revision memo – 20%; Participation in class discussions
– 20%; Presentation (Power Point or Prezi) on a chosen and agreed with
coordinator topic – 30%. In order to gain credits, student must achieve at
least 75% of assignments

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie raportu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Jews in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu
Jews in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Jews in Central Eastern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej terminologii
w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

W3 miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych i społecznych.
Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych dyscylin naukowych SCE_K1_W06

W4 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

U3 umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów naukowych SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K2 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Żydzi - problem nazewnictwa (grupa religijna, etniczna, mentalna) W1, W2, U1, K1

2. Z Ziemi Świętej do Europy - migracje Żydów w antyku i w średniowieczu W2, W3, U1, U2, K1, K2

3. Polin - miejsce, w którym odpocznę; czy tylko metafora? W1, W3, U1, U2, K2

4. Bogactwo kultury materialnej (synagogi, kamienice, szkoły, cmentarze itd.) W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

5. Bogactwo kultury niematerialnej - historia myśli i filozofii; szkoły rabinackie W1, W2, W3, W4, U3, K2

6. Żydzi w okresie wielkich przemian XVIII i XIX w. W1, W3, U2, U3, K2

7. Asymiliacja czy syjonizm? W2, W4, U1, U3, K1, K2

8. Wyzwania XX w. - od niechęci, przez Zagładę i "życie po życiu". W1, W2, U2, U3, K1, K2

9. Wkład Żydów w życie kulturalne Europy W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny zaliczenie minimum 51% z egzaminu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Modern European State Formation: Theory
and Practice (lecture)

Nazwa przedmiotu
Modern European State Formation: Theory and Practice (lecture)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Modern European State Formation: Theory and Practice

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to analyze the political and legal theories of the crucial period in the process of
formation and functioning of modern states. Thanks to the political writers, e.g. Nicolo Machiavelli, Thomas
Hobbes, John Locke, Montesquieu and Jean-Jacques Rousseau the political thought in modern Europe flourished
which resulted in the birth of the new concepts of state and nation. On the other hand, the changes concerning
the civilization and economy strongly affected the evolution of states from the medieval form of feudal domain of
the ruler through the concept of the king as the nation’s servant to the idea of revolution and suzerainty of the
people.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student understands the process of the formation of modern states in Europe
from the perspective of the political writers from the 16th through 19th
centuries; has the knowledge on not only historical facts (with particular focus on
the political thought), but also economic and ideological changes in the states,
especially in the East-Central Europe.

SCE_K1_W02, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W07, SCE_K1_W09

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Information on the course requirements. The historiography of the formation of the
modern European state (2 hrs) W1

2. Republics and monarchies in modern Europe (2 hrs) W1

3. The concept of monarchia mixta in modern Europe (2 hrs) W1

4. The political system of the Polish-Lithuanian Commonwealth – Noble’s Democracy (2
hrs) W1

5. Religious reformers and renaissance writers and the rise of the state in early modern
Europe (2 hrs) W1

6. The economic background of the formation of the modern State (2 hrs) W1

7. Absolutism in Europe – did it exist? (2 hrs) W1

8. The theory of the social contract (2 hrs) W1

9. War and diplomacy in the process of the building modern European state (2 hrs) W1

10. Political thought in the Age of Reason (4 hrs) W1

11. The changes in the legitimization of the royal power in modern Europe (2 hrs) W1

12. The bureaucratization of the state (16th -19th century) (2 hrs) W1

13. The European revolutions (17th -19th century) and their impact on the changing the
modern state (2 hrs) W1

14. The rise of the liberalism (2 hrs) W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie na
ocenę

The evaluation is based on the oral exam on the topics
discussed during the course

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x



Sylabusy 74 / 185

Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Modern European State Formation: Theory
and Practice

Nazwa przedmiotu
Modern European State Formation: Theory and Practice

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Every classes will concentrate on one of chosen issues connected with the main problem. The aim of the course
is to analyse the political and legal theories of the modern era period in the process of formation and functioning
of modern states. Other components of nation-creation are economic, religion and social issues. On the other
hand, the changes concerning the civilization and economy strongly affected the evolution of states from the
medieval form of feudal domain of the ruler through the concept of the king as the nation’s servant to the idea of
revolution and suzerainty of the people. The great questions, such as reasons or circumstances of rising
particular nations at the specific time will be asked on this classes.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Students have the knowledge on nation formatting matters in the
modern era (16th till 19th century), as the political facts, economic,
legal, social, religion, culture.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W06, SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Students understand complicated problem of rise of nations in the
modern era. Is able to give answers on such questions as What are
today's states building their historical identity? Is there a recipe for
creating a nation? They can work and analyse historical sources.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U05, SCE_K1_U06, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Students can discuss and work in groups. SCE_K1_K02, SCE_K1_K03, SCE_K1_K04,
SCE_K1_K05, SCE_K1_K06



Sylabusy 75 / 185

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. "We need to know what we are talking about” – definitions of the nation W1, U1, K1

2. Representation of „nations” in the modern era. W1, U1, K1

3. The ruler as conglomerating (?) factor of nations W1, U1, K1

4. Two “Commonwealths”: Great Britain and Polish-Lithuanian State W1, U1, K1

5. Which group wants to create a nation? W1, U1, K1

6. Religion – opium for the masses? W1, U1, K1

7. “Occupation systems” W1, U1, K1

8. Enlightenment as a sine qua non factor in the creation of a modern nation W1, U1, K1

9. Is the military road the only way to create a nation? W1, U1, K1

10. Unifications in 19th century W1, U1, K1

11. "New” nations without their countries W1, U1, K1

12. Technological progress as a driving force in the era of the dawn of nations W1, U1, K1

13. Is the nation not a great mystery and construct of the nineteenth century? W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
esej, prezentacja

Each students needs to prepare at least one short paper, presented on
the classes (30%). During each class, students attendance (40%) and
participation in discussion (30%) will be assessed.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie eseju 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Academic Writing

Nazwa przedmiotu
Academic Writing

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Academic Writing

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 This course prepares students for writing theses in history. Our primary focus is on the methodology of history
research and writing. Our secondary focus is on historiography.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student has knowledge of research methods and writing strategies used by
historians.

SCE_K1_W02, SCE_K1_W03,
SCE_K1_W04, SCE_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student has practice in applying research skills that are used in writing
theses in history; practice in applying writing skills necessary for successful
completion of an academic thesis; student acquires critical reading skills
that are necessary for conducting historical research.

SCE_K1_U02, SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U07,
SCE_K1_U08

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. The History of History and Its Relation to Other Disciplines W1, U1

2. The Uses of History W1, U1

3. Historical Thinking: Continuity and Change W1, U1

4. Historical Thinking: Multiple Causality in History W1, U1

5. Historical Thinking: Context W1, U1

6. History Writing: Telling a Story W1, U1

7. Libraries: Real and Virtual W1, U1

8. Reading History W1, U1

9. History on Film W1, U1

10. Evidence W1, U1

11. Oral Histories, Statistics, and Photographs W1, U1

12. Interpretation W1, U1

13. Writing For Your Reader W1, U1

14. Why do we need to write history? W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
na ocenę,
raport, esej

Students will be required to submit the following: six homework assignments,
worth 30% of the total course grade; three brief critical response papers, worth
30% of the total course grade; and an historiographical review worth 20% of the
total course grade. In addition, regular attendance and active participation in in-
class workshops is worth 20% of the total course grade.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie raportu 20

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport esej

W1 x x x

U1 x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe in the 19th century: Russia

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century: Russia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century: Russia

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji
i słów kluczy SCE_K1_U05

U2 samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę SCE_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej
oraz szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Rosja Pawła I - czasy "pomiędzy" W1, W2, U1, K1

2. Aleksander I a Napoleon I - czy tacy różni? W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Królestwo Polskie w systemie rosyjskim W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Rosyjski romantyzm a czasy konserwatyzmu Mikołaja I W1, U2, K1, K2

5. Czasy reform Aleksandra III W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Problemy Mikołaja II - polityka, gospodarka, społeczeństwo W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Kultura rosyjska przełomu XIX i XX w. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecnośc, przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe in the 19th century.

Germany and Austria

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century. Germany and Austria

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century. Germany and Austria

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji
i słów kluczy SCE_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Napoleon i upadem Świetego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego W1, W2, U1, U2, K1

2. Jakie Niemcy? Austria czy Prusy? W1, U1, K1

3. Militaryzm, nacjonalizm, dyscyplina - tworzenie nowego człowieka W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Romantyzm niemiecki i wpływ kultury niemieckiej na Europę w XIX w. W1, W2, U1, U2, K1

5. Wiek pary i żelaza - rywalizacja Niemiec na polu gospodarczym z Wielką Brytanią
i Francją W1, W2, U2, K1

6. Mniejsi "gracze": Bawaria, Wirtembergia, Saksonia i ich znaczenie W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę przygotowanie prezentacji na wybrane zagadnienie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Anthropological Theory and Methodology
of Social Sciences (lecture)

Nazwa przedmiotu
Anthropological Theory and Methodology of Social Sciences (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna najważniejsze teksty, pojęcia, problemy i metody
badańantropologicznych. Rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania
kulturowego świata. Zdaje sobie sprawę ze zmienności kultur w czasie.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W03,
SCE_K1_W06, SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości
kulturowych, wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia mity
i rytuały. Uczestnik posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia
i rozumienia definicji i słów kluczy oraz dokonywania podstawowej analizy
metodologii i narracji tekstów naukowych.

SCE_K1_U03, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U05, SCE_K1_U07,
SCE_K1_U08, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pracy w grupach w celu rozwiązania problemu naukowego
i przygotowania prezentacji wyników pracy, uczestnictwa w burzach mózgów,
dyskusjach i debatach oksfordzkich.

SCE_K1_K02, SCE_K1_K04,
SCE_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Różnorodność i funkcje kultur W1, U1, K1
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2. Jednostka a normy i wartości kulturowe W1, U1, K1

3. Obyczaj, tradycja, mit i rytuał W1, U1, K1

4. Mentalność: magia, religia i sposoby myślenia W1, U1, K1

5. Intymność, prywatność i codzienność W1, U1, K1

6. Mikrohistoria: metoda i narracja W1, U1, K1

7. Metodologie nauk społecznych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, egzamin
pisemny / ustny

Obecność (dopuszczalna 1 nieobecność), pozytywny
wynik egzaminu.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę egzamin pisemny / ustny

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Anthropological Theory and Methodology
of Social Sciences

Nazwa przedmiotu
Anthropological Theory and Methodology of Social Sciences

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Anthropological Theory and Methodology of Social Sciences

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course aims at presentation of the diversity of interpretive tools, methodological frames and theories in
contemporary research in culture and society. It starts with the focus on structuralism and such its derivates as
semiotics and cognitive anthropology, then focus on “soft methodologies” of hermeneutics and postmodernism
showing the impact of those methodologies and theories on practicing particular disciplines in social and human
sciences.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student demonstrates basic knowledge about historical and anthropological sciences, their
subject matters and specific methodologies, as well as their place among humanities;
demonstrates the knowledge of the essential terminology of historical and anthropological
sciences as well as humanities in general; demonstrates the knowledge about contemporary
trends in historical and anthropological sciences and their development; understands the
essential methods of historical and anthropological analysis and interpretations of cultural and
historical phenomena of Central Eastern Europe and their relation to Europe and the world;
understands the complexity and functioning of professional terminology and its use for
description of cultural phenomena. Demonstrates the knowledge of the dynamics of
professional terminology and language.

SCE_K1_W01,
SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03,
SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student is able to identify, gather and select appropriate primary historical sources and
ethnographic data and analyze them; demonstrates essential research skills in history and
cultural anthropology, which include the ability to identify and formulate research questions,
stating the relevant methods and tools for the research; demonstrates the ability to conduct
independent research and develop research skills under the guidance of an experienced tutor;
Has acquired the basic theoretical knowledge, research paradigms and necessary terminology
to study and conduct research in Central Eastern European societies, their histories and
cultures; has the skill of collecting and identifying Central East European fieldwork material
data and written sources and has the skills of analyzing and interpreting them.

SCE_K1_U01,
SCE_K1_U02,
SCE_K1_U03,
SCE_K1_U04,
SCE_K1_U06,
SCE_K1_U08,
SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is able to define the priorities in his research and work leading to ability to identify
and solve various problems and issues connected with professional activity.

SCE_K1_K01,
SCE_K1_K02,
SCE_K1_K04,
SCE_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course aims at presentation of the diversity of interpretive tools, methodological
frames and theories in contemporary research in culture and society. It also shows
the proper scientific procedures in conducting research in anthropology and social
sciences as well as ethical dilemmas of collecting and interpreting the data. It starts
with the focus on structuralism (DeSaussure, Levi-Strauss, Leach, Barthes) and such
its derivates as semiotics (Tartu-Moscow School, Eco, Herzfeld), poststructuralism
(Derrida) and cognitive anthropology (Goodenough, Tyler, D’Andrade, Bloch,
Wierzbicka), then focus on “soft methodologies” of hermeneutics (Gadamer, Geertz)
and postmodernism (Marcus, Clifford, Rabinow) showing the impact of those
methodologies and theories on practicing particular disciplines in social and human
sciences. Methodological and theoretical problems will be presented within the wider
context of the development of social and human sciences, and successive “turns” in
those sciences will be explained. The close link between theory and practice will be
stressed. Student will gain knowledge not only about methodological tools and proper
analytical procedures, their usage but also on the possible methodological traps,
contradictions within scientific procedures and theories.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

participation in discussions over particular problems on the basis of
literature provided by lecturer, final test; only two absences during the
semester are allowed.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe in the 19th century. The

Balkans

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century. The Balkans

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century. The Balkans

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2
miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych
i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych
dyscylin naukowych

SCE_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego SCE_K1_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Bałkany - fenomen geograficzny regionu W1, W2, U1, K1

2. Imperium Ottomańskie i jego europejskie posiadłości na przełomie XVIII i XIX w. W1, W2, U1, U2, K1

3. Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy u progu rozwoju świadomości narodowej W1, W2, U1, U2, K2

4. Kościół prawosławny jako czynnik jednoczący część Bałkan W1, W2, U1, U2, K1

5. Niepodległość Grecji jako droga, którą podążano W1, U2, K1

6. Fenomen Bułgarii W1, U1, U2, K1

7. Rumunia i jej kultura W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Kocioł bałkański na początku XX w. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecnośc, przygotowanie prezentacji na wybrany problem badawczy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Introduction to Intellectual Property and
Copyright Laws

Nazwa przedmiotu
Introduction to Intellectual Property and Copyright Laws

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Intellectual Property and Copyright Laws

Klasyfikacja ISCED
0000 Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone dalej

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course is an introduction to intellectual property rights. During the course students will learn basic principles
of intellectual property law. For this purpose, subject matters of all intellectual property rights will be discussed.
Students will learn how to obtain intellectual property rights, what is their scope, principles related to
transfer/commercialization and consequences of the infringement.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows legal terminology, institutions and regulations, relevant for intellectual
property law.

SCE_K1_W05,
SCE_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student is able to apply knowledge in the field of intellectual property law to identify
infringements and to avoid them; is able to interpret and apply legal provisions in cases
of copyright infringement; applies rules of respecting intellectual property law while
individual creation process.

SCE_K1_U02

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Industrial property: a. Inventions; b. Utility models; c. Industrial designs; d. Integrated
circuits; e. Trademarks; f. Geographical indications, g. Plant varieties; h. Trade
secrets.

W1, U1

2. Author’s rights: a. The work; b. The author; c. Moral rights; d. Economic rights; e. Free
use of works; f. Copyright levies; g. Protection of DRM’s and TPM’s W1, U1

3. Contracts W1, U1

4. Related rights W1, U1

5. Databases protection W1, U1

6. Infringement of intellectual property rights W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Attendance – 20%; Participation in class discussions – 20%; Written exam –
60%; In order to gain credits, student must achieve at least 75% of
assignments

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historical Sources and Archives in Central
and Eastern Europe

Nazwa przedmiotu
Historical Sources and Archives in Central and Eastern Europe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historical Sources and Archives in Central and Eastern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The ability to independently analyze and interpret historical sources is one of the foundations of a professional
historian's workshop. Lectures will allow students to get acquainted with selected topics and to understand better
selected sources from different centuries. Few lectures will be dedicated to the role of archives, especially in the
aspects of exploration, organization and sharing of the heritage.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student has the knowledge of different historical sources and archives in
Central and Eastern Europe. SCE_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student knows how to search in archival collections. SCE_K1_U05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Old texts and documents require many different skills in interpretation and reading,
and in this helps a historical auxiliary science called diplomatics, created in the
seventeenth century, after Thirty Years' War, during peace negotiations. Knowledge
about old writing, seals, and language, helped and helps to distinguish false
documents from the unadulterated ones. During the classes selected examples of
such analysis and objects will be presented. Students will get acquainted with
examples of analysis of documents from different eras, from the late Middle Ages to
the newest times. Organizational structures of Polish archives will be analyzed and
compared with selected European systems. The role of archives in shaping the
historical memory of society will be discussed

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
na ocenę

Active attendance at lectures is required. Student must pass the open questions
exam and obtain at least half of the points available to pass the course. The
exam will be written unless there are additional circumstances in individual
cases. At the end of the course students will be able to distinguish different
methods of approach to historical sources and be familiar with the mission of
archives, especially in Central Europe.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Visual Methods in Studying Culture

Nazwa przedmiotu
Visual Methods in Studying Culture

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Visual Methods in Studying Culture

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course is an introduction into a key field of cultural studies. Visual culture studies offers a complex toolbox
for analysis and interpretation of visual elements of culture including films, performances, photos, theater plays,
urban space, advertisements, monuments, museum exhibitions, art, landscape.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student has knowledge on visual methods in cultural studies; knowledge
on Polish visual culture; advancement in theories of cultural studies;
advancement in academic writing; knowledge on the vocabulary of visual
studies

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student is able to use methods of visual analysis; developes academic
writing

SCE_K1_U02, SCE_K1_U06,
SCE_K1_U07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
This course is designed to expose students to methods and good practices of visual
studies. Participants will learn how to use them for critical analysis of the cultural,
social, historical, and political dimensions of Central and Eastern European culture.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
esej

Attendance at minimum 5 lectures (out of 6) Delivering the final
project (an analysis of one object of Polish visual culture)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe and Russia in the 20th

century

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia in the 20th century

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia in the 20th century

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Upadek caratu i dwie rewolucja - nowa era w dziejach Europy Wschodniej W1, W2, U1, K1

2. ZSRR a państwa Europy Środkowej - skomplikowane zależności W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Komunizm, socjalizm, nacjonalizm, demokracja - problem eurepejskich systemów
politycznych W2, U2, K2

4. Lata 80. XX w. i upadek Muru Berlińskiego W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Fenomen "Solidarności" i rewolucje lat 1989-1991 W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny obecnośc, przygotowanie 20 stron z fragmentu literatury
dodatkowej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Religions in Central Eastern Europe –
Historical and Anthropological

Perspectives (lecture)

Nazwa przedmiotu
Religions in Central Eastern Europe – Historical and Anthropological Perspectives (lecture)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Religions in Central Eastern Europe – Historical and Anthropological Perspectives

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 During lectures we will discuss issues of religion in Central Europe from a mainly historical point of view, with
anthropological and sociological elements.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student understands the phenonemon of the religions in Central and Eastern
Europe with the special emphasis on different denominations and their
influence on history and today's life. Knows the main religious denominations in
the region; recognizes the most important examples of people, culture, music
and architecture typical for denomination Central and Eastern Europe

SCE_K1_W05, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student knows how to discuss and talk about religions and denominations
without prejudices and with tolerance.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02,
SCE_K1_U03, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student understands the consequences of the mariage between religion,
politics and populistic ideologies

SCE_K1_K01, SCE_K1_K02,
SCE_K1_K03, SCE_K1_K04,
SCE_K1_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. CEE and the complexicity of the religious background in the region W1, U1, K1

2. How to understand the world „religion” W1, U1, K1

3. Religion and Hungary – long time perspective W1, U1, K1

4. History of Religion in SCEE till 16th c. W1, U1, K1

5. History of Religion in SCEE 17th-19th c. W1, U1, K1

6. Union between Altar and Throne: Austria-Hungary, Prussia and Russia W1, U1, K1

7. Religion and nationalism – past and presence W1, U1, K1

8. History of Religion in SCEE 20th c. W1, U1, K1

9. The Church, the Synagogue and the Mosque as the patron of arts and artists W1, U1, K1

10. The rise of religiousness in SCEE after 1989 W1, U1, K1

11. Poland – the last bastion of true piety or besieged fortress? W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Attendance – 20%; Participation in class discussions – 20%; Written
exam – 60% (including mid-term). In order to gain credits, student
must achieve at least 75% of assignments

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Monograph classes

Nazwa przedmiotu
Monograph classes

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Monograph classes

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.00

wykład 90

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.00

wykład 90

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.00

wykład 120

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.00

wykład 90
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U3 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji i słów
kluczy SCE_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K3 przestrzegania norm etycznych w nauce,w szczególności pracy historyka i etnologa i przy
popularyzacji nauki SCE_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wybrane zagadnienia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX w. W1, W2, U1, U2, K1

2. Wybrane zagadnienia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. W2, U1, U2, K1

3. Historiografia do wybranych tematów poruszanych podczas zajęć W1, U2, U3, K2, K3

4. Metodologia badań dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5. Zróżnicowane źródła i język źródeł do dziejów regionu W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach, przygotowanie eseju na wybrany temat

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na wykładach; napisanie eseju na wybrany temat

Semestr 5

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na wykładach; napisanie eseju na wybrany temat

Semestr 6

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na wykładach; napisanie eseju na wybrany temat

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 90

zbieranie informacji do zadanej pracy 120

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 400

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
630

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Visual Methods in Studying Culture:
Movies

Nazwa przedmiotu
Visual Methods in Studying Culture: Movies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Visual Methods in Studying Culture: Movies

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej terminologii
w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

W2 różne kierunki badań historycznych i metodologię badań historycznych SCE_K1_W04

W3 miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych i społecznych.
Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych dyscylin naukowych SCE_K1_W06

W4 znacznie i rolę ochrony praw autorskich SCE_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U3 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

U4 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego SCE_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 przestrzegania norm etycznych w nauce,w szczególności pracy historyka i etnologa i przy
popularyzacji nauki SCE_K1_K01

K2 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Widzialność jako forma oddziaływania na odbiorcę - szanse i zagrożenia W1, W3, U1, U2, K1, K2

2. Techniki filmowe i możliwości wpływania na podświadomość odbiorców - problemy
metodologiczne i etyczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K2

3. Film dokumentalny W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U4, K1

4. Film fabularny i potęga podwiadomości W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5. Techniki 3D, filmy animowane i ich poprzednicy w historii kina W1, W2, W3, U2, U3, K1

6. Film jako źródło historyczne - metodologia badań W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę prezentacja na temat wybranego dzieła filmowego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Religions in Central Eastern Europe –
Historical and Anthropological

Perspectives

Nazwa przedmiotu
Religions in Central Eastern Europe – Historical and Anthropological Perspectives

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course aims at presenting religious differentiation of Central and Eastern Europe in its historical development
since the Early Modern Period. Its goal is to link religious variety with the context of social and ethnic structure of
the regions, both in historical and anthropological terms in order to understand complexity of identities here.
During the class the following religions will be specifically described: western (Roman-Catholic, Lutheran,
Calvinist, Hussite etc.) and eastern Christianity (Orthodoxy, Greek-Catholic) , Judaism and Islam. Selected case
studies will be presented during the class followed by readings and in-class presentations prepared by students.
Discussions will be accompanied by a field trips to a Roman Catholic pilgrimage centre and to the Jewish
community in Krakow.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows main religions of the region and their basic historical
development since the Early-Modern period;

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W04, SCE_K1_W05,
SCE_K1_W06, SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student isable to indicate geographical dispersion of the main religions; can
compare main rules and dogmas of the main religions in the region; can link
social structure and religious differences of the societies in the region; links
religions and their characteristics with such historical phenomena as:
nationalism, communism, indifferentism, cosmopolitism, multilingualism,
chauvinism, etc.

SCE_K1_U02, SCE_K1_U03,
SCE_K1_U04, SCE_K1_U05,
SCE_K1_U06, SCE_K1_U09
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student is open to religious and cultural differences, understands and
accepts the otherness, learns how to discuss without offending religious
feelings.

SCE_K1_K02, SCE_K1_K03,
SCE_K1_K04, SCE_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Religion in the pre-modern (agricultural) society; - E. Gellner, Nations and Nationalism
(Chapter 2) W1, U1, K1

2. Enlightenment, modernity and secularization W1, U1, K1

3. Catholicism – doctrine and practice, territorial location W1, U1, K1

4. Catholicism – case study: nationalism and national indifference; -J.J. Catholic state of
the Polish nation (ch.); J. Bjork, Neither German, nor Pol (ch. 2) W1, U1, K1

5. Orthodoxy W1, U1, K1

6. Greek-Catholic church and its influence on the nation building processes W1, U1, K1

7. Lutheranism and Calvinism in E-CE W1, U1, K1

8. Judaism W1, U1, K1

9. Other Christian religions (Czech-Brothers Church, Pentecostal churches) W1, U1, K1

10. Atheism and counter-religious movements W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę, raport,
prezentacja

active participation in the class (2 absences acceptable); preparation of a
short presentation on a chosen topic; regular preparation of the reading-
responses (to be delivered via email max. 24 hours before the class; one
omission possible). The assessment from the seminar is an obligatory
requirement for the exam from the lecture

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10



Sylabusy 116 / 185

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

BA seminar

Nazwa przedmiotu
BA seminar

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
BA seminar

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.00

konwersatorium 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The Seminar aims at developing critical attitude toward data sources, data gathering methods, and at writing
scientific text in general. It covers in its scope the diversity and differences in the historical, ethnic and cultural
heritage of peoples of Central Eastern Europe. Methodology: dependently on historical or anthropological focus
the proper methodology will be involved.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student knows in practice the principles of writing thesis, knows how
to gather and process scientific data, is able to use historical and
anthropological databases and literature, can properly formulate
scientific hypothesis, can lead a debate and defend his thesis. Student
is able to use proper methods and research techniques in order to
achieve his scientific goals of the dissertation. Student knows what the
copyright is.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W07, SCE_K1_W08,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student can lead a debate and defend his thesis. Student is able to
use proper methods and research techniques in order to achieve his
scientific goals of the dissertation. Student knows what the copyright
is.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02, SCE_K1_U03,
SCE_K1_U04, SCE_K1_U05, SCE_K1_U06,
SCE_K1_U07, SCE_K1_U08, SCE_K1_U09,
SCE_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student can defend his thesis in public, is able to answer on criticism. SCE_K1_K01, SCE_K1_K02, SCE_K1_K03,
SCE_K1_K04, SCE_K1_K06, SCE_K1_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The Seminar aims at developing critical attitude toward data sources, data gathering
methods, at writing scientific text in general. It’s dedicated to development of long-
term planning and logistics in scientific writing, on organizing notes and resources, on
training in literature review and selecting proper methods for particular aims, as well
as on the proper presentation of the data and results of the scientific study. It covers
in its scope the diversity and differences in the historical, ethnic and cultural heritage
of peoples of Central Eastern Europe. Methodology: dependently on historical or
anthropological focus the proper methodology will be involved.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę, wyniki
badań

The basis of the assessment is class attendance and active participation
(only two absences during the semester are allowed) and the
acceptance by the teacher of the submitted thesis

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę, wyniki
badań

The basis of the assessment is class attendance and active participation
(only two absences during the semester are allowed) and the
acceptance by the teacher of the submitted thesis

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę, wyniki
badań

The basis of the assessment is class attendance and active participation
(only two absences during the semester are allowed) and the
acceptance by the teacher of the submitted thesis

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

The basis of the assessment is class attendance and active
participation (only two absences during the semester are
allowed) and the acceptance by the teacher of the submitted
thesis.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 110



Sylabusy 120 / 185

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 110

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 110

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę egzamin pisemny / ustny wyniki badań

W1 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Introduction to Paleography

Nazwa przedmiotu
Introduction to Paleography

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Paleography

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 During the course, old documents written in Latin, German and Polish will be read and interpreted.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student has the knowledge of different written historical sources. SCE_K1_W02, SCE_K1_W06, SCE_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student has skills in reading manuscript texts in ols Polsih, German
and Latin. SCE_K1_U02, SCE_K1_U05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
During the course documents created from the Middle Ages to modern times, written
in Latin, German, Polish, will be read and interpreted. The types of documents, their
meaning will be discussed.

W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Active attendance at lectures is obligatory. The skills test will be
written unless there are additional circumstances in individual
cases.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Visual Methods in Studying Culture:
Photos et al.

Nazwa przedmiotu
Visual Methods in Studying Culture: Photos et al.

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Visual Methods in Studying Culture: Photos et al.

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej terminologii
w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

W2 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej terminologii
w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

W3 miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych i społecznych.
Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych dyscylin naukowych SCE_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U3 samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę SCE_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

K2 ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego SCE_K1_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Źródła wizualne jako źródła historyczne i antropologiczne W1, W2, W3, U1, U2, K2

2. Fotografie (kolekcje i pojedyncze) jako źródło wizualne W2, W3, U2, U3, K2

3. Malarstwo i rzeźba jako formy oddziaływania W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

4. Murale i plakaty jako sposób komunikacji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5. Budynki architektoniczne i założenia urbanistyczne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranym artefakcie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe in the 20th century.

Czechoslovakia and USSR

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th century. Czechoslovakia and USSR

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th century. Czechoslovakia and USSR

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji
i słów kluczy SCE_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Panslawizm i popularność Rosji w Czechosłowacji czasów dwudziestolecia W1, W2, U1, K1

2. ZSRR czasów Stalina W1, U1, U2, K1

3. Czechoslowacja i upadek państwa - Protektorat i Słowacja W1, U2, K1

4. Sowietyzacja i centralizacja w ZSRR po 1945 W1, U2, K2

5. Czechosłowacja pod sowieckimi wpływami W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Nowe drogi, stare przyjaźnie? W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę test sprawdzający wiedzę na koniec zajęć

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 129 / 185

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

An Overview of the History of Central and
Eastern Europe in the 20th century:

Poland, Hungary, Yugoslavia

Nazwa przedmiotu
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th century: Poland, Hungary, Yugoslavia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th century: Poland, Hungary, Yugoslavia

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej
oraz szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polska, Węgry i Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców po 1918 r. W1, W2, U1, U2, K1

2. W stronę autorytaryzmu na przełomie lat 20. i 30 XX w. W2, U1, K2

3. Doswiadczenie II wojny światowej - podobieństwa i różnice W1, U1, K1

4. Komunizacja po 1945 r. - czy ten sam schemat? W2, U1, U2, K1, K2

5. Rola Kościoła rzymskokatolickiego jako lidera opozycji W2, U1, U2, K2

6. Przełom roku 1989 - wspólne założenia, inne rozwiązania W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę test sprawdzający na zakończenie kursu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fieldwork Methods and Oral History
(lecture)

Nazwa przedmiotu
Fieldwork Methods and Oral History (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course is an introduction to the qualitative research methods that are characteristic of social and cultural
anthropology.The course introduces also to oral history perceived as a research activitiy. Paired with the
workshop under the same title, the course combines practice with theory, and it encourages the participants to
reflect on the research process.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student gains an overall understanding of fieldwork
SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W06, SCE_K1_W07, SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student should be able to identify the major theoretical and practical
components of fieldwork based research; should develop a more
nuanced understanding of the relationship between epistemological
aims and methods of history and social sciences.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U03, SCE_K1_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Introduction. Historical mind, anthropological eye W1, U1

2. Posing questions. Historical eye, anthropological mind W1, U1

3. „History from below” and „voices from the past” (2hrs) W1, U1

4. „The field” in history, sociology, ethnography and art W1, U1

5. The „reality” or the reality of the discourse? W1, U1

6. Grounded theory and situational analysis W1, U1

7. The past present W1, U1

8. Positivist turn and its promises W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczen
ie na
ocenę,
raport,
esej

(35%) Class Participation. The course requires student’s active participation and
input. Students are encouraged to contribute with ideas, cases, films as material for
discussion within the frames of the weekly topic. (30%) Reading Response. Every
class a student will give an overview of the topic and address critically in written
form the week’s reading (6 in total, 5% each) (35%) Review of Monograph. 6-8 page
essay reviewing a field based research monograph of student’s choice. All
assignments are due in class on the dates given at the begining of the course (print
or electronically as directed). Late work will have 5 points (out of 100) deducted for
each day late (a new day begins an hour after the time of the deadline).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie raportu 20

przygotowanie eseju 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport esej

W1 x x x

U1 x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fieldwork Methods and Oral History

Nazwa przedmiotu
Fieldwork Methods and Oral History

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fieldwork Methods and Oral History

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course introduces students to sociocultural anthropology fieldwork (participant observation methods,
interviewing, research design and ethics) The course combines classroom study and short actual field research
(two days field trips)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student has the knowledge on the methodology of fieldworks and
oral history

SCE_K1_W01, SCE_K1_W03, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student can conduct participant observation and sociological
observation, plan and arrange an oral history interview and
maintain a fieldwork journal. Finally, students should be able to
reflect upon the gathered data and present the preliminary
analytical outcomes.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02, SCE_K1_U03,
SCE_K1_U04, SCE_K1_U05, SCE_K1_U06,
SCE_K1_U07, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Students know ho to make interview with defferent type of
speakers.

SCE_K1_K01, SCE_K1_K02, SCE_K1_K04,
SCE_K1_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
The course introduces students to sociocultural anthropology fieldwork (participant
observation methods, interviewing, research design and ethics) The course combines
classroom study and short actual field research (field trips to Rabka Zdrój or Kalwaria
Zebrzydowska).

W1, U1, K1

2. Topics covered in the classroom: Reflexivity in the research, Research design,
Literature search, Interviewing, Participant observation W1, U1, K1

3. Topics covered in the field trip: Participant observation, Focus group interviewing,
Ethic of the research, Fieldwork journal, notes and sensitizing terms W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczen
ie na
ocenę,
projekt

(30%) Class Participation. Because of its nature as a workshop, this course requires
students’ energetic, thoughtful, and consistent participation. A significant portion of
the final grade will be determined by the quality of student’s participation in class
discussions and exercises*. (40%) Field Workshop Participation. Two-days workshop
in the field (Małopolska region), requirements as above. (30%) Research Project
Proposal * * All assignments are due in class on the dates given at the begining of
the course. Late work will have 5 points (out of 100) deducted for each day late (a
new day begins an hour after the time of the deadline).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę projekt

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Totalitarian Ideologies and 20th Century
Political Systems (lecture)

Nazwa przedmiotu
Totalitarian Ideologies and 20th Century Political Systems (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
During the course the lecturer with the help of participants will try to explain Central and Eastern European
political systems with the special emphasis on totalitarian ideologies. All theoretical deliberations about
similarities and differences each and every ideology will be analyzed though historical perspective since 1918 till
1989.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student knows the main theoreticians of totalitarian ideologies in 20th century as well
as the differences between forms of the political regime; student recognizes the most
important examples of people and countries were democracy was in endangered in
Central and Eastern Europe; student knows the consequences of the popularity of the
totalitarian ideologies in the past but also in present times.

SCE_K1_W01,
SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03,
SCE_K1_W04,
SCE_K1_W06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ghost of the Past? Political systems of 20th century Europe: main forms, similarities
and difficulties, (dis)continuities, historical inspirations W1

2. How to understand contemporary myths and symbols: sources and imaginaries W1
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3. Us and Them – stereotypes of otherness in political discourse and art W1

4. Fascism and Nazism – similarities and differences W1

5. Pre- and Nazi Germany imaginary politics: outcomes of theory W1

6. Towards new systems: Hungary, Poland, Lithuania and Yugoslavia till 1939 W1

7.
Post-WW2 Central and Eastern Europe: a) USSR under Stalin; b) USSR till 1989; c)
Poland till 1956; d) Hungary till 1956; e) Yugoslavia under Tito – the peculiar
experiment; e) Communist Romania

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Attendance – 20%; Participation in class discussions – 20%; Written
exam – 60% (including mid-term). In order to gain credits, student
must achieve at least 75% of assignments.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie na ocenę

W1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Totalitarian Ideologies and 20th Century
Political Systems

Nazwa przedmiotu
Totalitarian Ideologies and 20th Century Political Systems

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Totalitarian Ideologies and 20th Century Political Systems

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
During the course the lecturer with the help of participants will try to explain Central and Eastern European
political systems with the special emphasis on totalitarian ideologies. All theoretical deliberations about
similarities and differences each and every ideology will be analyzed though historical perspective since 1918 till
1989.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student has knowledge on Central and Eastern European political systems with the
special emphasis on totalitarian ideologies; knows the main theoreticians of
totalitarian ideologies in 20th century as well as the differences between forms of
the political regime; recognizes the most important examples of people and
countries were democracy was in endangered in Central and Eastern Europe

SCE_K1_W02, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students has skilss of critical reading and analysing of historical sources. SCE_K1_U02, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student understands consequences of the popularity of the totalitarian ideologies
in the past but also in present times SCE_K1_K06, SCE_K1_K07
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ghost of the Past? Political systems of 20th century Europe: main forms, similarities
and difficulties, (dis)continuities, historical inspirations W1, U1, K1

2. How to understand contemporary myths and symbols: sources and imaginaries W1, U1, K1

3. Us and Them – stereotypes of otherness in political discourse and art W1, U1, K1

4. Fascism and Nazism – similarities and differences W1, U1, K1

5. Pre- and Nazi Germany imaginary politics: outcomes of theory W1, U1, K1

6. Towards new systems: Hungary, Poland, Lithuania and Yugoslavia till 1939 W1, U1, K1

7.
Post-WW2 Central and Eastern Europe: a) USSR under Stalin; b) USSR till 1989; c)
Poland till 1956; d) Hungary till 1956; e) Yugoslavia under Tito – the peculiar
experiment; e) Communist Romania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Attendance – 20%; participation in class discussions – 20%; written
test – 60% (including mid-term). In order to gain credits, student must
achieve at least 75% of assignments

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Anthropology of Socialist and Postsocialist
Societies (lecture)

Nazwa przedmiotu
Anthropology of Socialist and Postsocialist Societies (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course aims to identify, explore and discuss social, cultural, economic and political contexts of socialist and
postsoscialist societies in Central and Eastern Europe. It introduces anthropological approach to different
theories, processes, categories and contexts related to socialism and postsosocialism.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student has achieved a basic knowledge about contemporary
anthropological approaches to socialism and postsocialism; has a proper
knowledge about the roles, meanings and impacts of global political
economy on local contexts.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W04,
SCE_K1_W05, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student knows and understands the main anthropological methods of
analysing socialism and postsocialism; is able to identify and use the main
notions and categories related to anthropology of socialist and postsocialist
societies

SCE_K1_U01, SCE_K1_U03,
SCE_K1_U04, SCE_K1_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. What is socialism and postsocialism? W1, U1

2. Introduction of capitalism in CEE W1, U1

3. Neoliberalism in CEE W1, U1

4. Economic and political crisis in postsocialist societies W1, U1

5. Social class, “under-class” and gender W1, U1

6. Personhood: neoliberal governmentality and new subjectivities W1, U1

7. Unintended consequences of neoliberal transformation and contemporary
predicaments in CEE W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej Attendance – 30%; Participation in class discussion – 20%; Essay –
50%

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Anthropology of Socialist and Postsocialist
Societies

Nazwa przedmiotu
Anthropology of Socialist and Postsocialist Societies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Anthropology of Socialist and Postsocialist Societies

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course aims to identify, explore and discuss social, cultural, economic and political contexts of socialist and
postsoscialist societies in Central and Eastern Europe. It introduces anthropological approach to different
theories, processes, categories and contexts related to socialism and postsosocialism.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student has knowledge and develop critical understanding of socialism and
postsocialism in Central Eastern Europe; knowledge about contemporary
anthropological approaches to socialism and postsocialism; has a proper
knowledge about the roles, meanings and impacts of global political economy
on local contexts • knows and understands the main anthropological methods
of analysing socialism and postsocialism • is able to identify and use the main
notions and categories related to anthropology of socialist and postsocialist
societies

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02,
SCE_K1_W03, SCE_K1_W05,
SCE_K1_W06, SCE_K1_W07,
SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 knows and understands the main anthropological methods of analysing
socialism and postsocialism

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02,
SCE_K1_U03, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U05, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 is able to identify and use the main notions and categories related to
anthropology of socialist and postsocialist societies

SCE_K1_K01, SCE_K1_K02,
SCE_K1_K03, SCE_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. What is socialism and postsocialism? W1, U1, K1

2. Introduction of capitalism in CEE W1, U1, K1

3. Neoliberalism in CEE W1, U1, K1

4. Economic and political crisis in postsocialist societies W1, U1, K1

5. Social class, “under-class” and gender W1, U1, K1

6. Personhood: neoliberal governmentality and new subjectivities W1, U1, K1

7. Unintended consequences of neoliberal transformation and contemporary
predicaments in CEE W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
esej

Attendance – 30%; Participation in class discussion – 20%; Essay – 50%;
In order to gain credits, student must achieve at least 50% of
assignments

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Urbanscapes in Central Eastern Europe
(lecture)

Nazwa przedmiotu
Urbanscapes in Central Eastern Europe (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 On example of Kraków, Wrocław, Gdańsk and Warszawa student learns what is urbanscape in a historical
perspective, what kind of methodologies can she or he use by examining history of a city.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student learns what is urbanscape. SCE_K1_W02, SCE_K1_W04, SCE_K1_W05,
SCE_K1_W06, SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student can describe regional differences in the history of city
development within the Central Eastern Europe countries, knows
methodology of urban history.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U03, SCE_K1_U04,
SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student knows how to discuss, is peculiar into the cultural
difference of Central Eastern Wurope cities. SCE_K1_K02, SCE_K1_K03, SCE_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Introduction into the urban hisrtory W1, U1, K1

2. Tradition of praise of a city W1, U1, K1

3. Texts about the city W1, U1, K1

4. Civitates orbis terrarum and Central European Cities W1, U1, K1

5. Kraków in medieval and early modern literature W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej presence during the lectures (1 absence allowed); essay

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Urbanscapes in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu
Urbanscapes in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Urbanscapes in Central Eastern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
On example of Kraków, Wrocław, Gdańsk and Warszawa student learns what is urbanscape in a historical
perspective, what kind of methodologies can she or he use by examining history of a city, can use knowledge
and methodology from the lecture in practice

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student learns what is urbanscape, can describe
regional differences in the history of city development
within the Central Eastern Europe countries.

SCE_K1_W01, SCE_K1_W02, SCE_K1_W03,
SCE_K1_W04, SCE_K1_W05, SCE_K1_W06,
SCE_K1_W07, SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student uses methodology of urban history in his or
her future investigations.

SCE_K1_U01, SCE_K1_U02, SCE_K1_U03, SCE_K1_U06,
SCE_K1_U07, SCE_K1_U08, SCE_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student knows how to discuss, is peculiar to cultural
and national diversity.

SCE_K1_K02, SCE_K1_K03, SCE_K1_K04, SCE_K1_K05,
SCE_K1_K06, SCE_K1_K07
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. What is urban history? Historical texts concerning description of city, urbes laudandi
ratio – praise of a city W1, U1, K1

2. City as microcosm W1, U1, K1

3. Natural conditions and their impact on city development W1, U1, K1

4. Inhabitants, citizens, burghers – social urbanscape W1, U1, K1

5. Centre and periphery: city and power W1, U1, K1

6. Industrial scape W1, U1, K1

7. Gardens and parks W1, U1, K1

8. City at war W1, U1, K1

9. City in art: literature, iconography W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

presence during the lectures (1 absence allowed),
presentation, paper: 8000-10 000 signs

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Contemporary Issues in European History

Nazwa przedmiotu
Contemporary Issues in European History

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Contemporary Issues in European History

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych
i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych
dyscyplin naukowych

SCE_K1_W06

W2 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

W3 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego SCE_K1_U10

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U3 pisać w języku angielskim z poprawnym zastosowaniem terminologii fachowej SCE_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanowania roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Unia Europejska a Europa Środkowa W1, W3, U2, K1

2. Problem migracji i pracy W1, W2, U2, K1, K2

3. Wybór tematu pracy zaliczeniowej - omówienie zasad i prezentacja głównych źródeł
do tematyki W3, U1, U3, K1, K2

4. Religijność a państwo świeckie - współzależności i wzywania W1, W2, U2, K1, K2

5. Współpraca transgraniczna i nowe inicjatywy kooperacji ponadregionalnej W1, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność plus napisanie pracy na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

analiza źródeł historycznych 30

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Museum in Contemporary European
Culture

Nazwa przedmiotu
Museum in Contemporary European Culture

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Museum in Contemporary European Culture

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka i etnologa. Zna
podstawy metod upowszechniania wiedzy historycznej i etnograficznej SCE_K1_W07

W2
miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych
i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych
dyscyplin naukowych

SCE_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę SCE_K1_U02

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K2 ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego SCE_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Muzeum jako przestrzeń badawcza W1, W2, U2, K1, K2

2. Jak "czytać" muzeum? W1, W2, U1, K1, K2

3. Kolekcje, zbiory, eksponaty W1, W2, U1, U2, K2

4. Wystawa jako forma komunikacji z odbiorcą W1, W2, U1, K1, K2

5. Kuratorzy - odbiorcy - nierzeczywisty świat przenikania się W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Local history (lecture)

Nazwa przedmiotu
Local history (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka i etnologa. Zna podstawy
metod upowszechniania wiedzy historycznej i etnograficznej SCE_K1_W07

W2 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajemne zależności SCE_K1_U01

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U3 wyjaśniać zjawiska i procesy kulturowe, interpretować wierzenia, mity i rytuały SCE_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K2 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanowania roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Lokalność a regionalizm - fenomen W1, W2, U1, U2, K1

2. Metodologia badań fenomenu lokalności W1, W2, U1, U2, K1

3. Źródła do dziejów lokalności W1, W2, U1, U2, K1

4. Specyfika wybranych regionów Europy Środkowo-Wschodniej W1, W2, U2, U3, K2

5. Peryferia czy obszary stałych wzorców? W1, W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność plus praca zaliczeniowa

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Local history

Nazwa przedmiotu
Local history

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Local history

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

W2 znacznie i rolę ochrony praw autorskich SCE_K1_W08

W3 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej
terminologii w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 pisać w języku angielskim z poprawnym zastosowaniem terminologii fachowej SCE_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04
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K3 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Fenonem lokalności - podstawowe pojęcia i różnice W1, W2, W3, U1, K1, K3

2. Problemy w badaniu lokalności - źródła i metodologia W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

3. Praca zaliczeniowa z lokalności - wyzwania i trudności W2, W3, U2, K2, K3

4. Lokalność - wybrane przykłady z fenomenu zagadnienia W1, W3, U1, K1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność i napisanie eseju zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Contemporary Issues in European History:
Russia and Eastern Countries

Nazwa przedmiotu
Contemporary Issues in European History: Russia and Eastern Countries

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Contemporary Issues in European History: Russia and Eastern Countries

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania
kulturowego świata. SCE_K1_W09

W2 Absolwent zna i rozumie w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany
historię Europy Środkowej we wszystkich epokach SCE_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowyc SCE_K1_U03

U2 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji
i słów kluczy SCE_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

K3 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. ZSRR a Europa Środkowa w jego dominacji w latach 80. XX w. W1, W2, U1, K1, K3

2. Upadek Związku Radzieckiego i powstanie Federacji Niepodległych Państw W1, W2, U2, K1, K2

3. Homo Sovieticus - myślenie człowieka postokomunistycznego W2, U2, K1, K3

4. Ukraina i Białorus - rózne ścieżki rozwoju W1, W2, U2, K1, K3

5. Kraje bałtyckie - fenomen W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja obecność plus prezentacja na wybrane zagadnienie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Contemporary Issues in European History:
Central Europe

Nazwa przedmiotu
Contemporary Issues in European History: Central Europe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Contemporary Issues in European History: Central Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

W3 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej
terminologii w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

K3 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Europe Środkowa - przestrzeń, ludzie, gospodarka W1, W2, U2, K3

2. Przełom lat 1989-1991 w historii regionu W1, W2, U2, K1, K3

3. Polska, Czechy, Węgry - podobieństwa i różnice W2, U1, K1, K3

4. Blok posowiecki - nowe problemy i nowe wyzwania W1, U1, K2, K3

5. Bałkany - od upadku Jugosławii po współczesność W1, W2, W3, U2, K2

6. Współczesne Niemcy W1, U2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność plus praca na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gender: contexts, meaning and practices
(lecture)

Nazwa przedmiotu
Gender: contexts, meaning and practices (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię w zakresie nauk antropologicznych SCE_K1_W01

W2 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej
terminologii w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

W3 różne kierunki badań antropologicznych i metodologię badań antropologicznych SCE_K1_W03

W4 różne kierunki badań historycznych i metodologię badań historycznych SCE_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U2 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji
i słów kluczy SCE_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02

K2 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Gender - różne praktyki w czasie i w przestrzeni europejskiej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2. "Wynalezienie" mężczyzny i kobiety w XIX w. W1, W2, W4, U1, U2, K1

3. Mniejszości seksualne - przykład Berlina i koegzystencji różnych światów W2, W4, U2, K1, K2

4. 20-lecie międzywojenne i kłopoty mniejszości seksualnych W2, W4, U2, K1

5. III Rzesza i ZSRR a praktyki nieheteronormatywne W4, U1, U2, K1

6. Współczesne wyzwania mentalnościowe w regionie a dziedzictwo komunizmu W1, W2, W3, W4, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność, praca na zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gender: contexts, meaning and practices

Nazwa przedmiotu
Gender: contexts, meaning and practices

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gender: contexts, meaning and practices

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 różne kierunki badań antropologicznych i metodologię badań antropologicznych SCE_K1_W03

W2 różne kierunki badań historycznych i metodologię badań historycznych SCE_K1_W04

W3 podstawową terminologię w zakresie nauk antropologicznych SCE_K1_W01

W4 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej
terminologii w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

W5
miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych
i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych
dyscyplin naukowych

SCE_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U2 samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę SCE_K1_U02

U3 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania norm etycznych w nauce,w szczególności pracy historyka i etnologa i przy
popularyzacji nauki SCE_K1_K01
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K2 gotów do ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego SCE_K1_K06

K3 pracy w zespole SCE_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Co to jest gender? Podstawowe założenia i praktyki W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

2. Płeć biologiczna a płeć kulturowa W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U3, K1, K2

3. Wzorce męskości i kobiecości - trwałe czy zmienne? W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

4. Podział studentów na grupy i przydzielenie zadań dotyczących zachowań
genderowych we współczesnej Polsce W5, U2, U3, K2, K3

5. Mniejszości - wyzwania i problemy. W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt Obecność, przygotowanie projektu w grupie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

W5 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Everyday life in Central Eastern Europe
(lecture)

Nazwa przedmiotu
Everyday life in Central Eastern Europe (lecture)

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w sposób zorganizowany i chronologicznie uporządkowany historię Europy Środkowej
we wszystkich epokach SCE_K1_W05

W2 podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka i etnologa. Zna podstawy
metod upowszechniania wiedzy historycznej i etnograficznej SCE_K1_W07

W3 miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych i społecznych.
Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych dyscylin naukowych SCE_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U2 posiada umiejętność dokonywania podstawowej analizy metodologii i narracji tekstów
naukowych SCE_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanownia roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznyc SCE_K1_K03

K2 przestrzegania norm etycznych w nauce,w szczególności pracy historyka i etnologa i przy
popularyzacji nauki SCE_K1_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Co to jest życie codzienne - przegląd szkół i metod badawczych W2, W3, U1, U2, K1, K2

2. Życie codzienne a problem geografii i miejsca zamieszkania W1, U2, K1

3. Codzienność, powszedniość, zwyczajność w badaniach historyków, antropologów
i socjologów W3, U2, K1, K2

4. Płeć, wiek i pozycja społeczna a zmieniająca się codzienność w XIX i XX w. W1, W2, U1, K1

5. Codzienność i niecodzienność w czasach pokoju i wojny W1, W2, U1, K1

6. Codzienność czasów przełomu - Europa Środkowo-Wschodnia dzisiaj W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Napisanie pracy na wybrany temat; obecność

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Everyday life in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu
Everyday life in Central Eastern Europe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Everyday life in Central Eastern Europe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej
terminologii w szeroko pojętych naukach humanistycznych w języku angielskim SCE_K1_W02

W2 rozumie funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada umiejętność zadawania pytań badawczych, tworzenia i rozumienia definicji i słów
kluczy SCE_K1_U05

U2 dostrzegać nieoczywistość i zmienność norm oraz wartości kulturowych SCE_K1_U03

U3 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznawania i zaakceptowania różnic poglądów SCE_K1_K02
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K2 docenienia dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej oraz
szanowania roli historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych SCE_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Co rozumiemy pod pojęciem życie codzienne? W1, U1, K1

2. Codzienność, szarość, rutyna - podobieństwa i różnice W1, U1, U2, K1

3. Źródła do dziejów codzienności W2, U3, K1

4. Życie codzienne w różnych rejonach Europy Środkowo-Wschodniej W2, U2, U3, K2

5. Grupa społeczna, płeć, wiek, religia a życie codzienne W2, U2, U3, K1, K2

6. Zycie codzienne - zmienność wzorców w poszczególnych epokach W1, W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecnośc i praca zaliczeniowa

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Internship

Nazwa przedmiotu
Internship

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Liczba punktów ECTS
15

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka i etnologa. Zna podstawy
metod upowszechniania wiedzy historycznej i etnograficznej SCE_K1_W07

W2
miejsce i rolę historii pośród innych dyscyplin naukowych: humanistycznych
i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności oraz wagę osiągnięć innych
dyscylin naukowych

SCE_K1_W06

W3 funkcje kultur oraz przyczyny zróżnicowania kulturowego świata. SCE_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego SCE_K1_U10

U2 wskazać uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań kierunków historycznych
i etnograficznych, udowodnić i omówić ich wzajmne zależności SCE_K1_U01

U3 samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę SCE_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania norm etycznych w nauce,w szczególności pracy historyka i etnologa i przy
popularyzacji nauki SCE_K1_K01

K2 podejmowania prób popularyzacji wiedzy historycznej i entograficznej SCE_K1_K07

K3 pracy w zespole SCE_K1_K05

K4 ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego SCE_K1_K06
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K5 wykazania niezależności myślenia i wyciągania wniosków SCE_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Co to jest staż - główne dokumenty prawne. Podstawowe obowiązki i prawa W3, U1, U2, K4, K5

2. Specyfika pracy w nowym zespole - ludzie, podział obowiązków, wymagania W3, U2, U3, K3, K4, K5

3. Programy i aplikacje potrzebne do pracy na nowym stanowisku pracy W3, U1, U3, K1, K4, K5

4. Etyka w miejscu pracy - rola przełożonych, kolegów, podwładnych W3, U3, K3, K4, K5

5. Programy unijne, z Urzędu Marszałkowskiego, ministerstwa - specyfika, problemy
"języka", zapotrzebowanie W2, U2, U3, K2, K3

6. Archiwizacja danych oraz przedmiotów wartościowych - główne założenia W2, W3, U3, K4, K5

7. Rutyna w pracy a problem innowacyjności i stałych zmian - wyważone podejście
do zakładu pracy i obowiązków

W2, W3, U2, U3, K3, K4,
K5

8. Promocja i popularyzacja osiągnięć zakłądu pracy W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Współpraca z mediami - kwestia PR a tajemnica zawodowa W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie przygotowanie projektu pod okiem opiekuna

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 150

zbieranie informacji do zadanej pracy 50

Przygotowywanie projektów 200

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
400

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x

K3 x

K4 x

K5 x




