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1. Podstawowe informacje o kierunku studiów

a.

Nazwa kierunku studiów

Historia i Teraźniejszość 40+

b.

Poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

c.

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

d.

Forma studiów

studia stacjonarne

e.

Liczba punktów ECTS konieczna do
uzyskania

kwalifikacji

(tytułu 180

zawodowego)
f.

Liczba semestrów

g.

Tytułu

zawodowy

6
nadawany

absolwentom
h.

Przyporządkowanie do dyscyplin

i.

Dyscyplina wiodąca (w przypadku
przyporządkowania kierunku do więcej

licencjat
historia – 93%,
nauki o kulturze i religii – 7%

historia

niż 1 dyscypliny)
j.

Język, w jakim odbywa się kształcenie

polski

2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 PRK
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
DLA KIERUNKU HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+,
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Cykl dydaktyczny od 2019/2020
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
P6S – Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia I stopnia)
WG – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki
UW – kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa
UU – kategoria umiejętności, uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – kategoria kompetencje, oceny – krytyczne podejście
KO – kategoria kompetencje, odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz
interesu publicznego
KR – kategoria kompetencje, rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu
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Kierunkowe efekty uczenia się
WIEDZA
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk
historycznych oraz ich specyfice przedmiotowej i
metodologicznej oraz kierunkach ich rozwoju
Posiada wiedzę z zakresu historii Polski
i powszechnej oraz sytuacji Polski, Europy i Świata w
czasach współczesnych
Posiada wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii w
stopniu pozwalającym na prowadzenie samodzielnych badań,
interpretacji literatury naukowej oraz źródeł historycznych.
Posiada znajomość elementarnej terminologii nauk
humanistycznych.
Posiada ogólną wiedzę o wybranych okresach przeszłości
człowieka.
Dostrzega relacje pomiędzy aktualnymi wydarzeniami a
przeszłością.
Posiada wiedzę o najważniejszych szkołach historycznych,
ich przedstawicielach, zarówno światowych, jak i polskich.
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji,
teorii i szkół badawczych w obrębie historii.
Posiada podstawową wiedzę o różnorodności stanowisk
metodologicznych, teorii i szkół naukowych zajmujących się
w przeszłości i w teraźniejszości badaniem dziejów człowieka
i jego cywilizacji.
Wie o istnieniu w naukach historycznych i społecznych
różnych punktów widzenia, determinowanych różnym
podłożem narodowym i kulturowym.
Wie, że badania i debata historyczna są procesem, który
niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą sposobu gromadzenia,
opracowywania, przechowywania
i udostępniania najnowszych możliwości popularyzacji
różnych źródeł historycznych i wytworów kultury
(w tym uporządkowaną wiedzę z zakresu zasad opracowania
dokumentacji archiwalnej, muzealnej
i konserwatorskiej – w zależności od obranej specjalności).
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować, oceniać oraz
użytkować informacje i dane z wykorzystaniem różnych
źródeł i metod.
Posiada umiejętność publicznej prezentacji wyników analizy
badań z zakresu historii, czasów współczesnych oraz nauk
pomocniczych historii
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie poprawnego
komentowania, opatrywania przypisami i redagowania
tekstów zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych
dziedzinach nauk humanistycznych.
Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.
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Posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie nauk
historycznych.
Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i
zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące
historii i związanych z nią dyscyplin nauki, stosując m. in.
metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.
Posiada umiejętność komunikowania się w języku ojczystym
z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla
obszaru nauk humanistycznych
Potrafi dokonać krytycznej analizy różnego rodzaju obszarów
wiedzy i informacji oraz ocenić ich rolę społeczną i
kulturową.
Posiada umiejętność zdobywania wiedzy i poszerzania
kwalifikacji badawczych, posługując się wskazówkami
opiekuna naukowego.
Ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym w różnych
jego formach.
Jest świadomy znaczenia nauk humanistycznych, a
szczególnie historii dla utrzymania i rozwoju więzi
społecznych na różnych poziomach.
Respektuje różnice poglądów historiograficznych w różnych
okresach czasu i kontekstach.
Respektuje fakt, że badania i debata historyczna są procesem
w stanie nieustannych zmian i ciągłego rozwoju.
Docenia i szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości
i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i swojego regionu.
Jest gotów do propagowania wiedzy historycznej w
środowisku lokalnym.
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3. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów
łączna liczba zajęć
procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie
punktów ECTS dla każdej z dyscyplin
łączna liczba punktów ECTS jaką student uzyskuje w ramach
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych prowadzących zajęcia
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się
efekty kształcenia
liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z
dziedziny nauk społecznych (w wymiarze nie mniejszym niż 5
punktów)

liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć
wybieranych (nie mniej niż 30%)

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć,
realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć
ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów
łączna liczna punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – w przypadku
programu studiów dla kierunku o profilu praktycznym
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową
w dyscyplinie lub dyscyplinach do których został
przyporządkowany kierunek studiów – w przypadku studiów o
profilu ogólnoakademicki
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w
wymiarze nie większym niż 50% liczby punktów ECTS
koniecznych do ukończenia studiów)

1800 godzin + kursy zmienne
Historia 153 pkt ECTS – 85%
85 pkt ECTS – 47,2%

64 pkt ECTS – 35,55%

9 pkt ECTS = 5%
Warsztat naukowy studenta 4 ECTS
Proseminarium licencjackie 2 ECTS
Seminarium licencjackie 16 ECTS
Blok Instytutowy 7 ECTS
Kurs zmienny ogólnouczelniany 10 ECTS
Historia i Teraźniejszość 8 ECTS
Historia życia codziennego i prywatnego 4
ECTS
Europa i świat na przestrzeni dziejów 2
ECTS
Praktyka zawodowa 4 ECTS
Razem: 57 ECTS - 31,67 %)
Lektorat języka obcego 7 ECTS
Kurs w języku nowożytnym 2 ECTS
Kurs zmienny ogólnouczelniany 10 ECTS
Przedmiot poszerzający wiedzę społeczną
3 ECTS
Technologia informacyjna 2 ECTS
Razem: 24 ECTS (13,3%)
Nie dotyczy

153 pkt ECTS – 85%

Nie dotyczy

