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Ramowy podział zajęć w programie studiów licencjackich na 
kierunku Historia traktowany jako wzór podczas projektowania 
programu studiów magisterskich
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• nacisk na edukację ogólnohumanistyczną
• poszerzanie tematyki zajęć o problematykę badawczą podejmowaną przez prowadzących zajęcia 

badaczy i badaczki
• zmniejszenie obciążeń godzinowych w ostatnim semestrze, umożliwiające skupienie się 

studentów na pisaniu pracy magisterskiej
• możliwość swobodnego doboru zajęć w module międzyprzedmiotowych ścieżek specjaliza-

cyjnych
• każda z grup zajęć ogólnohistorycznych oraz każda ścieżka międzyprzedmiotowa ma swojego 

koordynatora
• proseminaria pomocnicze, wspierające studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej

 
Podział zajęć w programie studiów magisterskich na kierunku 
Historia
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Zajęcia obowiązkowe

II 
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Razem
A

Moduł zajęć 
ogólnych

B
Moduł zajęć 

ogólno-histo-
rycznych
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Moduł zajęć 
specjalności 
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D
Moduł: międzyprzedmiotowe 
ścieżki specjalizacyjne /
wykłady mistrzowskie

I/1 60 30 120 60 270

I/2 60 60 60 60 210

II/3 30 60 60 60 210

II/4 30 30 60 60 180

Razem 180 180 300 240 900

Szczegółowy podział zajęć w semestrze 2

Nazwa zajęć Liczba godzin

I: Zajęcia obowiązkowe

Moduł A: zajęcia ogólne

Język nowożytny 30

Seminarium magisterskie 30

Moduł B: zajęcia ogólnohistoryczne
Badania dziejów kultury 30

Badania dziejów społeczno-gospodarczych 30

Moduł C: specjalności

Zajęcia z programu specjalności 60

II: Zajęcia do wyboru

Moduł D: DLA specjalności

Międzyprzedmiotowe ścieżki specjaliza-
cyjne / wykłady mistrzowskie 60

Moduł D: BEZ specjalności

Międzyprzedmiotowe ścieżki specjaliza-
cyjne / wykłady mistrzowskie 120

Zajęcia ogólnohistoryczne

Badania dziejów kultury

Prowadzone w ramach przedmiotu zajęcia koncentrują się wokół trzech zasadniczych kwestii: 
• metody badań dziejów kultury, ich specyfi ka i wyjątkowość; 
• całościowe ujęcia systemowe dziejów kultury zarówno w ujęciu historycznym, jak i antropo-

logicznym, prezentujące panoramiczne ujęcia, obejmujące obszerny horyzont chronologiczny 
i geografi czny; 

• szczegółowe ujęcia ograniczone albo problemowo, albo chronologicznie, albo geografi cznie, 
ukazujące specyfi kę badań nad kulturą przez pryzmat konkretnej aplikacji metod do wąskiej 
problematyki badawczej.

Moduł specjalności

Specjalność nauczycielska
• Psychologia
• Pedagogika
• Praktyki pedagogiczne 

Ścieżki międzyprzedmiotowe (przykłady)

• Państwo i obywatele (60 godz.)
• Bohaterowie i antybohaterowie polityki (60 godz.)
• Media wizualne w warsztacie historyka (120 godz.)
• Kulty orientalne w Cesarstwie Rzymskim (30 godz.)
• Pieniądz w dziejach (120 godz.)
• Dzieje partii politycznych w Polsce (60 godz.)
• Żydzi i judaizm poprzez wieki (120 godz.)
• Historia Ukrainy w XX wieku (30 godz.)

Wykłady mistrzowskie (przykłady)

• Podstawy myślenia historycznego
• Źródłoznawstwo wobec metody historycznej
• Pieniądz rządzi – prawda czy fałsz?
• Wyprawy krzyżowe 1095-1291
• Rewolucjoniści i konserwatyści XIX i XX wieku
• Chrystianizacja Imperium Romanum
• Okupacja ziem polskich 1939-1945
• Zarządza nie dokumentacją w społeczeństwie informacyjnym
• Biografi a w warsztacie historyka mediewisty
• Francja jako mocarstwo na przestrzeni dziejów

Program został uruchomiony w roku akademickim 2017-2018.

Kierunek ▬► HISTORIA
Program studiów magisterskich

Założenia ogólne:

• kontynuacja modelu programu studiowania funkcjonującego na 
studiach licencjackich od roku akademickiego 2014/15

• wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego pracow-
ników Instytutu Historii UAM w Poznaniu

• 
• 
• nawiązanie do tradycji badawczych poznańskiej szkoły historycznej
• rozwijanie umiejętności dotyczących prowadzenia badań naukowych
• włączenie studentów w proces badawczy. 


