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Uchwala nr 1826

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z rJnia 27 sfycznia 2016 r.

w sprawie zmian w Zalqcznikach nr 9 i 10 tlo llchwaty nr 1269 Senatu Uniwersytetu

, iiolymstoku z tlnia 2i czerwcn 2012 r. w sprawie okreilenia efektdw ksztalcenia dla

kierunkdw stutliriw prowatlzonych w (/niwersytecie w Bialymstoku'
w zakresie efektdw ksztalcenia dla kierunku historia

Napodstawieart.llustawyzdnia2Tlipca2005t.Prawooszkolnictwiewyzszym
(j. Dz.U.'z 2012 r., poz. 572 z po2n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala,

co nastgpuje.

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w zal4cznlkach nr 9 i l0
do Uchwaly w 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawii okrellenia efektt|w ksztalcenia dla kierunkjw studi6w prowadzonych

w Uiiwersyrecie w Bialymstoku, okreSlaj4cych efekty ksztalcenia dla kierunku historia:

1) W Zal4cznrku nr 9 ,,Efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w historia studia

pierwszego stopnia - profiI o96lnoakademicki":
a; postanowienia olireSlaj4ce umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

otrzymuj4 brzmienie:

..Umieiscowienie kicrunku w obszarze ksztalccnia

iln,t'aio*nnt".i""p.filuog6lnoakademickimjestprzyporz4dkowanydo
obszar6w ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych i w zakresie nauk

spolecznych.
dfekty isrtulcenia kierunku historia odnosz4 sig w g5vo do dziedziny nauk

humanistycznych _ dyscypliny naukowe: historia, historia sztuki i archeologia,

w 1,70/o do dziedziny nauk spolecznych - dyscyplina naukowa: socjologia'

w2,2%ododziedzinynaukekonomicznych_dyscyplinanaukowa:ekonomia,
w 1,1% do dziedziny nauk prawnych dyscyplina naukowa: prawo Dyscyplin4

wiodqc4 dla wyZej wymienionego kierunku studi6w jest historia'",

b) efektv ksztalcenia nr 03, 14, 15 w kategorii ,,Wiedza" otrzymuj4 brzmienie:

K W03
opanowal fachowq terminologig z zakresu nauk historycznych,

iiU tez podstawow4 terminologig nauk humanistycznych

i spolecznych

humanistycznych i sPolecznYch

HIA w02
HIA W03
HlA W05
s1A W0r

K W14

HIA WOl
H1A W03
slA wOi



rozumie powi4zania interdyscyplinarne historii i nauk
pokewnych w innymi naukami i obszarami nauk oraz
wybranymi sferami dzialalnoSci kulturalnej, edukacyjnej,
administracyjnej i gospodarczej; dostrzega i rozumie obecnoSi
element6w innych dyscyplin naukowych w pracy historyka

HlA WO5

slA w02

c) skreSla sig w kategorii ,,Wiedza" efekty ksztalcenia: K_W27, K_W28, K_W29,
K_W30, K_W31, K_W32, K_W33, K_W34, K_W35, K_W36, K_W37, K_W38,
K_W39,

d) skreSta sig w kategorii ,,UmiejgtnoSci" efekty ksztalcenia: K_U26 iK_U27.

2) W ZaL4czniku nr 10,,Efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w historia studia drugiego
stopnia - profi I og6lnoakademicki":
a) postanowienia okreSlaj4ce umiejscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

otrzymujq brzmienie:
,.Umieiscowienic kierunku w obszarze ksztalcenia
Kierunek studi6w historia o profilu og6lnoakademickim jest przyporz4dkowany
do obszar6w ksztalcenia w zakesie nauk humanistycznych i w zakresie nauk
spolecznych.
Efekty ksztalcenia kierunku historia odnosz4 sig w 88% do dziedziny nauk
humanistycznych - dyscypliny naukowe: historia, nauki o rodzinie, historia sztuki
i archeologia, w 6,5%o do dziedziny nauk spolecznych - dyscyplina naukowa:
socjologia, w 5% do dziedziny nauk ekonomicznych - dyscyplina naukowa:
ekonomia, w 0,5Vo do dziedziny nauk prawnych - dyscyplina naukowa: prawo.
Dyscyplin4 wiod4cE dla wyZej wymienionego kierunku studi6w jest historia.",

b) skreSla sig w kategorii ,,Wiedza" efekty ksztalcenia: K W27 i K W28.

l.
$2

Zmieniony Zal4cznlk nr 9 do Uchwaly nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie okreilenia efekt6w kszlalcenia dla kierunk6w
studirjw prowadzonych w Uniwersylecie w Bialymstoku, stanowi Zal4cznik nr 1 do
niniejszej Uchwaly.
Zmieniony Zal4cznik nr 10 do Uchwaly nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie okreilenia efektdw kszlalcenia dla kierunk6w
studi6w prowadzonych w Uniwersytecie w Bialymsloku, stanowi Zalqcznik nr 2 do

niniejszej Uchwaly.
Postanowienia niniejszej Uchwaly obowi4zuj4 w stosunku do program6w ksztalcenia
realizowanych od roku akademickiego 2016/2017 .

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

PrTewodniczQgt /
enatu Uniwersytetu y Rialyfltstoku

V'
Prof, tlr hab. Ldonard Etel
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Zal4cznik nr I
do Uchwaly nr 1826 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 slycznia 2016 r.

,,Zalqcznlk nr 9
do Uchwaly nr 1269 Senatu Uniwersttetu w Bialymstoku
z dnia 27 czerwca 2Ol2 r
ze znianoni wprowad2onyni
Uchwalq nr 1826 Senatu Uniwers)4etu w Bialymstoku
z, dnia 27 styczria2016 t."

EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku studi6w historia

studia pierwszego stopnia - profil 0g6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w historia o profilu og6lnoakademickim jest przyporz4dkowany do obszar6w
ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych i w zakresie nauk spolecznych.
Efekty ksztalcenia kierunku historia odnosz4 sig w 95% do dziedziny nauk humanistycznych

- dyscypliny naukour'e: historia, historia sztuki i archeologia, w l,7o/o do dziedziny nauk
spolecznych dyscyplina naukowa: socjologia, w 2,2oh do dziedziny nauk ekonomicznycn

- dyscyplina naukowa: ekonomia, w l,l% do dziedziny nauk prawnych - dyscyplina naukowa:
prawo. Dyscyplin4 wiod4c4 dla wyZej wymienionego kierunku studi6w jest historia.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
HIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studi6w
pierwszego stopnia
SIA efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia
0f,02,03 i koleine numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFf, KT6W KSZTAI,CENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku studi6w
lislnrra absolwent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych

i spolecznych

WIEDZA

K WOl
posiada wiedzg og6ln4 z zakresu historii, w kt6rej zdobywanru
za punkt wyjscia przyj46 nale2y og6ln4 wiedzg historyczn4 na
noziomie 4 KRK

HlA WOl

K W02
zna r62ne kierunki badah historycznych takich jak historia
polityczna, spoleczna, gospodarcza, kultury, rodziny, gender history
ito.

HIA W04
HIA W05

K W03
opanowal fachowq terrninologig z zakresu rrauk historycznycn,
jak IeZ podstawow4 terminologig nauk humanistycznych
i spolecznych

HIA W02
HIA W03
HIA W05
SIA W()I

K W04
ma zaawansowan4, uporzqdkowanq chronologicznie i tematycznie
wiedzg o historii dawnych iwsp6lczesnych ziem polskich

HrA W04
HIA W06



K WOs

zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pigciu
gl6wnych epok historycznych) w ujgciu chronologicznym
i tematycznym

HIA W04
HIA W06

K W06 wykazuje znajomo56 historii por6wnawczej Europy HlA W05

K W07
rozumie powi4zania historii integracji europejskiej z aktualnymi
problernami spolecznymi, gospodarczymi i politycznyrni

HIA W05
H lA W06

K W08 zdaje sobie sprawg z diachronicznej struktury przeszlo5ci H lA W03
HtA W04

K W09
rozpoznaje relacje i zale2no6ci pomigdzy przesziorici4 a aktualnymi
wydarzeniami takie w aspekcie upowszechniania wiedzy
historvcznei

HIA W07

K Wt0 rla podstawow4 wiedzg o specyfice przedmiotowej
i metodologicznej nauk h istorycznych

HIA W01

K Wll zna podstawowe rnetody badawcze i narzgdzia warsztatu historyka
oraz podstawowe metody rrpowszechn iania wiedzy historycznej

HtA W0l
H lA W03

K Wl2
posiada podstawow4 wiedzg pozwalaj4c4 na analizg i interpretacJg
2r6del historycznych, oraz innych wytwor6w cywilizacji
przydatnych dla poznania danej epoki historycznej

HIA W07

K Wr3
zdaje sobie sprawg z r62norodno:ici 2r6del informacji; rozumie
ich przydatnoS6 w badaniach historycznych; zta i rozlrnie zasady
ochrony prawa autorskiego

HIA W03
HtA W04
H lA W08

K Wl4

definiuje miejsce historii w5r6d innych nauk, rozumie cele
prowadzenia badari historycznych; rozurnie i objaSnia pozycjg
i ntaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznycn
i soolecznvch

HIA
HIA
SIA

_w0l
_w03
w0r

K Wl5

rozumie powi4zania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych
w innymi naukarni i obszarami nauk oraz wybranyrni sferami
dzialalno6ci kulturalnej, edukacyjnej, admin istracyj nej
i gospodarczej; dostrzega irozumie obecnoSd element6w innych
dyscyplin naukowych w pracy historyka

HIA W05
srA w02

K Wl6

ma podstawowq wiedzg na temat dorobku historiografii i rozr6Lnia
jej gl6wne nurty; zna na poziomie podstawowym gl6wne kierunki
rozwoj u badafi historycznych, a zwlaszcza najnowsze osiqgnigcia
w tei dziedzinie

HrA W06

K Wl7 wie, Ze badania i debata historyczna s4 procesem statym, kt6ry
niesie ze sob4 nieustanne zmiany i rozw6j pogl4d6w HrA W07

K Wl8
wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych r62nych
punkt6w widzenia, determinowanych r62nym podlo2em narodowym
ikulturowym

HIA W07

K W19
rozpoznaje izna r62nice w ujgciach historiograficznych w r62nych
okresach czasu i kontekstach

HIA W0l
HtA W04
HtA W07

K W20
rozumie podstawow4 terminologig fachowq nauk historycznych
w pr4.,najmniej jednyrn jgzyku nowozytnym HIA W02

K W2l
rozumie podstawowe pojgcia w jgzyku staro2ytnym i/lub dawnym
wystgpuj4ce w 2r6dlach

HrA W02
HtA W09

K W22
orientuje sig w dzialalnoSci i aktualnej ofercie wsp6lczesnie
dzialaj4cych instytucji kultury, a zwlaszcza o5rodk6w
upowszechniaj4cych i popularyzujqcych wiedzg historyczn4

HIA Wt0

K W23
posiada wiedzg kierunkow4 z wybranej sfery dzialalno6ci kulturalnej
i/lub edukacyjnej, i/lub admin istracy.lnej, i/lub gospodarczej

HIA W05

K W24
rozpontaje relacje i zaleZno6ci pomigdzy przeszloSci4 a aktualnymi
wydarzeniami z uwzglgdnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach
ochrony i promocj i dziedzictwa historycznego

HIA W05
HIA Wl0



K W25

zdaje sobie sprawg z r62norodno5ci 2r6del informacji rozumiej4c ich
przydatno6d w zastosowaniu w wybranych sferach dzialalno6ci
kulturalnej i/lub edukacyjnej, i/lub adm inistracyjnej, i/lub
gospodarczej

HIA W03
HIA Wl0

K W26
ma podstawow4 wiedzg o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach
i metodach pracy v/ wybranych sferach dzialalnoSci kulturalnei
lub/i edukacyjnej, lub/i adrrin istracyjnej, lub/i gospodarczej

HIA WIO

K W27 (skrellony)

K W28 (skra. ony)

K W29 (skrellony)

K WlO (skreilony)

K W3l (skreilony)

K W32 (skrellony)

K W33 (skreilony)

K W34 (skreilony)

K W35 (s krei lony)

K W36 (s kreilony)

K W37 (skreilony)

K W38 (skreilony)

K W39 (skrcilt ny)
UMIEJ4TNOSCI

K U()I

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzg w spos6b uporz4dkowany
r systematyczny pny zastosowaniu nowoczesnych technik
pozyskiwania, klasyfi kowania i analizowania informacji, zgodnie
ze wskaz6wkami opiekuna naukowego

HIA UO3

K UO2

potrafi wskazai, udowodnid i om6wi6 wzajemne relacje r62nycn
kierunk6w badari historycznych takich jak historia polityczna,
spoleczna, gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp.

HIA UOI
HIA UO6

K UO3

opanowal i stosuje podstawowe umiejgtno6ci badawcze w zakresie
nauk historycznych korzystaj4c z zaleceh i wskaz6wek opiekuna
naukowego

HIA UO2

K UO4
potrafi posluZyd sig w stopniu podstawowym teoriami

jlaradygmatami badawczymi w zakresie nauk historycznych H IA U()4

K UO5

definiuje, obja6nia i stosuje poprawnie w mowie iw pidrnie
podstawowe tenniny fachowe wlaSciwe dla nauk historycznych
i pokrewnych zar6wno w pracy nad wybranymi tematamr,
jak i w popularyzacji nauk historycznych

HIA UO4

HIA UO8
HIA U()g

K UO6

rozpontaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiografi czne, teksty
Zr6dlowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w praoy
i warsztacie historyka; streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane
t4 drog4 informacje

HIA UO5
HIA UO8
HIA UOg

K UO7
stosuje podstawowe elementy warsztatu badari historyka dobieraj4c
metody i narzgdzia wlaSciwe dla wybranego problemu HIA UO2

K UO8

prowadzi krytycznq analizg 2r6del historycznych i interpretuje
je stosujqc podstawowe metody badawcze i wybrane elementy
warsztatu historyka

HIA
HIA

_u0l
u02

K UOg
wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczqce nauk historycznych
ipokrewnych, korzystajqc z bibliografii, pomocy archiwalnych, oaz
danvch ito.

HIA UO1

HIA UO3

HIA UO7

K UIO

wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowanra
i prezentacji wynik6w kwerendy, dostosowujqc je tak2e do potrzeb
wybranej sfery dzialalno6ci kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i
admin istracyj nej. lub/i gospodarczej

HIA UO5

HIA UO8
HIA UO9



K UII

prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej
i przemy6lanej formie z zastosowaniem r62norodnych,
nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej
dziedziny nauk historycznych oraz potrzeb wybranej sfery
dzialalnoSci kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej,
lub/i gospodarczej

HIA UO7

HIA UO8

HIA UO9

K U12
pracuje w zespole, rozwi4zuj4c proste problemy z zakresu badaf
historycznych i prezentacji ich wynik6w, stosuj4c opracoware
dla zespolu instrukc.je i procedury

HIA UO2

ul3K
wykorzystuj4c zdobyte w toku studi6w historycznych kompetencje
formuluje wlasne opinie dotyczqce waZnych zagadniefi spolecznycn,
politycznych itp. w spos6b krytyczny i obiektywny

H1A
HIA
H]A

u06
u08
u09

K UI4 formuluje tezy i argumentuje z wykorzystaniem pogl4d6w r6Znych
autor6w prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej

HIA UOI
HIA UO5

HIA UO6
HIA UIO

K UI5
posiada urniejgtnoSi pisania w jgzyku ojczystym z poprawnym
zastosowaniem r62norodnych form pisarstwa historycznego

HIA UO8

K UI6

poprawnie redaguje, komentuje i opatruje przypisami
przygotowywane teksty (np. eseje, prace roczne, semestralne),
zgodnie z kanonami przyjgtymi w r62nych dziedzinach nauk
historycznych i spolecznych oraz w wybranych sferach dzialalnoSci
kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i admin istracyj nej, lub/i
gospodarczej

HIA UO8

HIA UIO
SIA UO9

K UI7 komunikuje sig w jgzyku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej
tenninologii wla5ciwej dla nauk historycznych i pokrewnych HIA U()7

K Ul8
komunikuje sig w wybranym jgzyku nowoZytnym z zastosowaniem
profesjonalnej terrninologii wladciwej dla nauk historycznych
i ookrewnvclr

HIA UO9
HIA UIO

K UIg tlumaczy i objasnia proste teksty 2r6dlowe w jednym jgzyku
starozytnym lub/i dawnym HIA UO8

K U2()
okreSla i ocenia krytycznie stan swojej wiedzy i umiejgtnosci
fachowych

HIA UO2
HIA UO5

HIA UO6

K U2I
korzysta. z technologii informacyjnej, multimedi6w i zasob6w
InterDetu; potrafi ocen iac iopracor.rywac

HIA UO7

HIA UIO

K U22
posiada podstawowe umiejgtno5ci z zzkresu metod upowszechniania
wiedzy historycznej

_u02
u05

HIA
HIA

K U23
rozwija urniejgtno6ci zwi4zane z wybrana sferq dzia{alno6ci
kulturalnej i/lub edukacyjnej i/lub administracyjnej i/lub
gospodarczej

HIA U()5

K U24
stosuje r62norodne metody upowszechniania wiedzy z zakresu nauk
historycznych i spolecznych wlariciwe dla danej dydaktyki

gzedmiotowej

u02
u05

HIA
HIA

K U25
posiada umie.jgtnoSci jgzykowe dotycz4ce zagadnief szczeg6lowyon
w zakresie historii zgodne z wymaganiami okre5lonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego

HIA UIO

K U26 (skre!lony)
K U27 (s kre! Iony)

K U28
potrafi przygotowad pracg dyplomow4
historii, przestrzegaj4c regul redakcyjnych
warsztatowych

(licencjackq) z zakresu
i jgzykowych oraz zasad HIA UO8

K U29
potrafi zaprezentowa6 sw6j dorobek naukowy (np. na egzaminie

!l,plornowyrn Iicencjackirn) HIA UO9

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
rozumie konieczno66 przestrzegania nonn etycznych w pracy
historyka i popularyzacji wiedzy historycznel HIA KO4

K KO2
uznaje i szanuje r62nice punkt6w widzenia determinowane r62nym
podloZem narodowym i kulturowym

H IA KO2

HIA KO4
HIA KO5



K KO3

wykazuje odpowiedzialnoS6 i odwagg cywiln4 w przedstawianru
zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziej6w
iw sprzeciwianiu sig instrumentalizacj i historii przez grupy
narodowe, spoleczne, religiine i polityczne

H IA KO2
HIA KO4

HIA KO5

K KO4
docenia rolg nauk historycznych i pokrewnych dla ksztaltowania
wiezi spolecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnvm

HIA KO4

HIA KO5

K KO5

ma Swiadomo56 zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejgtnoscl
warsztatowych i rozumie potrzebg dalszego, ci4glego rozwoju
kompetencji w zakresie fachowym, og6lnohuman istycznym, jak te2
kompetencii personalnych i spolecznych

HIA KOI

K KO6
docenia i szanuje, jak te2 jest got6w promowa6 tradycje oraz
dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu
iEuroov

HIA KO5

K KO7

podejmuje pr6by uczestnictwa w dyskusjach historycznych
i przekazywania informacji osobom zainteresowanym histori4 spoza
qrona fachowc6w

H IA KO2

HIA KO6

K KO8 rozwija swoje zainteresowania fachowe, spoleczne i kulturalne
HIA KOI
HIA KO4

K KO9
jest got6w do umiejgtnego i aktywnego propagowania wiedzy.
historycznej ikultury pamigci w Srodowisku lokalnym

HIA
HIA

_K05
K06

K KI()
wykazuje niezaleZnoS6 i sarnodzielno(6 my5li, szanuj4c
jednocze5nie prawo innych os6b do wykazywania tych samyclt cech

HIA KO2

K KlI jest zdolny do okazywania zrozumienia dla Swiata warto6ci i postaw
ludzi w r62nych okresach ikontekstach historycznych

HIA KO4

HIA KO5



Zal4cnik N 2
do Uchwaly nr 1826 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z. dnta21 sty.znia 2016 t.

,,ZalEcznik nr l0
do Uchwaly nr 1269 Senatu Unirversytetu w Bialymstoku
z dnia21 czeftic 2012 |
ze zmianami wprowadaohymi
lJchwal4 nr 1826 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 stycznia 20l6 r.

EFEKTY KSZTAI,CENIA
dla kierunku studi6w historia

studia drugiego stopnia - profil ogrilnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarz e ksztalcenia

Kierunek studi6w historia o profilu og6lnoakademickim jest przyporz4dkowany do obszar6w
ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych i w zakresie nauk spoiecznych.
Efekty ksztalcenia kierunku historia odnosz4 sig w 88% do dziedziny nauk humanistycznych

- dyscypliny naukowe: historia, nauki o rodzinie, historia sztuki i archeologia, w 6,5yo
do dziedziny nauk spolecznych dyscyplina naukowa: socjologia, w 5yo do dziedziny nauk
ekonomicznych - dyscyplina naukowa: ekonomia, w 0,5%o do dziedziny nauk prawnych

- dyscyplina naukowa: prawo. Dyscyplin4 wiod4c4 dla wyzej wymienionego kierunku studi6w
jest historia.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
H2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studi6w
drugiego stopnia
S2A - efekty ksztalcenia w ol:szarze ksztalcenia w zakesie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego stopnia
01, 02, 03 i koleine - numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku studi6w
hislorfu absolwent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych

i spolecznych

WIEDZA

K WOl
posiada poglgbionq, rozszerzon4 i uporz4dkowan4 wiedzg z zakresu
historii prowadzqcq do specjalizacji w wybranych obszarach badafi
historycznvch

H2A W0l

K W02
ma poglgbion4 wiedzg o metodach i problernacli badari wybranycn
dziedzin historii, takich jak historia polityczna, spoleczna,
gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, gender history itp.

H2A W04
H2A W05

K W03
opanowal na poziomie rozszerzanym terminologig
historycznych, juk tez podstawowq terminologig
human istycznych i spolecznych

nauk
nauk

H2A W02
H2A W03
H2A W05



K W04
ma zaawansowan4, uporzqdkowan4 chronologicznie i tematycznre
wiedzg o historii dawnych iwsp6lczesnych ziern polskich

H2A W04
H2A W06

K W05
zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym
w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej zwi4zanej
ze specjalizacjq badawcz4

H2A*W04
H2A W06

K W06 wykazuje znajomo6i historii por6wnawczej Europy H2A W05

K W07
rozumie powi4zania historii integracji europejskiej z aktualnymi
probl€mami spolecznymi, gospodarcrymi i politycznymi

H2A_
H2A

w05
w06

K W08 zna i rozumie diachroniczn4 strukturg przeszloSci
H2A W03
H2A W04

K W09
rozumie relacje i zalelnoici pomigdzy przeszlo3ci4
a teraZniejszorici4 oraz ich wplyw na SwiadomoSi i to2samos6
wsp6lczesnych Iudzi i spoleczeristw

H2A W07

K Wl0 ma poglgbion4 wiedzg o specyfice przedmiotowej i metodologicznej
nauk historvcznvch H2A W0 |

K Wll zna r6Zne metody badawcze i narzgdzia warsztatu historyka
wla6ciwe dla badari nad wybran4 epok4 historyczn4

HZA
H2A

w0l
w03

K Wt2
posiada poglgbion4 wiedzg pozwalajqcq na przeprowadzenie
krytyki, analizy i interpretacji r6Znorodnych 2r6del w badaniach
historvcznvch

H2A W07

K Wl3
ma poglgbion4 wiedzg o 2r6dlach informacji; rozumre
ich przydatno56 w badaniach historycznych

H2A W03
H2A W04
H2A W08

K Wl4

definiuje miejsce historii w6r6d innych nauk, rozumie cele
prowadzenia badari historycznych; rozumie i obja6nia pozycjg
i znaczenie nauk historycznyclr w obszarze nauk humanistycznych
ispolecznych

H2A_
H2A

w0t
w03

K Wl5
rozumie powi4zania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych
z innymi naukami i obszarami nauk; rozumie zastosowania metod
i narzgdzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka

H2A W05

K Wl6 ma poszerzonq wiedzg z zakresu historii historiografii i rnetodologii
historii

H2A W06

K Wl7 rozurnie, ze badania i debata historyczna s4 procesem stalym, kt6ry
niesie ze sob4 nieustanne zmiany i rozw6j poglqd6w

H2A W07

K Wl8 rozumie wplyw podloza narodowego i kulturowego na r62ne
stanowiska reprezentowane w naukach historyczrych

H2A W07

K Wlg
zna metody i sposoby tlumaczenia tekst6w dotycz4cych zagadnieti
historycznych przynajmniej z jednego jgzyka obcego nowo2ytnego
i tekst6w 2r6dlowych w.igzyku wlaSciwym dla badanej dziedziny

H2A_W02
H2A W09

K W20
orientuje si9 w dzialalno:ici i aktualnej ofercie wsp6lczesnych
instytucji kultury, a zwlaszcza o5rodk6w upowszechn iajAcych
i popularyzujqcych wiedzg historyczn4

H2A W10

K Wzt
posiada poglgbion4 wiedzg o metodach upowszechniania wiedzy
historvcznei

H2A W05

K W22
posiada rozszerzonq wiedzg dotycz4c4 struktur spolecznych
w aspekcie spoleczrrym i historycznyrn

s2A W02

K W23
ma rozszerzonq wiedzg na temat funkcjonowania struktur
politycznych, ekonomicznych i rrilitarnych

S2A WO3

K W24
posiada poglgbion4 wiedzg z zakresu zr62rricowania narodowo
-etnicznego wsp6lczesnego Swiata zar6wno w wymiarze globalnym,
iak i lokalnvm

s2A W03

K W25
ma rozszerzonl wiedzg na temat rniejsca i roli religii
w sooleczeristwie nowoczesnvm

s2A W03

K W26 ma wiedzg na temat zr6znicowania kulturowego ijego konsekwencji s2A W03



K \,t27 (skreilony)

K W28 $krellony)
uMrEJ4TNOSCr

K UOI

sanrodziefnie zdobywa i poglgbia wiedzg oraz doskonali
umiejgtnoSci badawcze w spos6b uporz4dkowany i systematyczny,
wykorzystuj4c nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowanra
i analizowania informacj i

H2A UO3

K UO2

potrafi scharakteryzowat, i oceni6 wzajemne relacje r62nych
kierunk6w badafi historycznych takich jak historia polityczna,
spoleczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodzit'ty, gender histury
atD.

H2A,_
H2A

u0l
u06

K UO3
formuluje tematy badawcze; stosuje metody i teclrniki badari
w zakresie wybranej dziedziny historii H2A UO2

K UO4
posluguje sig teoriami i paradygmatami badawczymi dla
opracowania zagadnieri i projekt6w z wybranej dziedziny historii H2A UO4

K UO5
stosuje 6wiadomie w mowie iw pi6mie terminologig fachowq
wlaSciwq dla nauk historycznych i pokrewnych, zar6wno w pracy
badawczej, jak i w popularyzacji nauk historycznych

H2A UO4
H2A UO8
H2A UO9

K UO6
analiuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb wlasnych badari
teksty historiograficzne, teksty Zr6dlowe oraz inne no6niki pamigci

H2A UO5

H2A UO8
H2A UO9

K UO7
dobiera Swiadomie metody i narzgdzia badawcze wlariciwe dla
wybranej dziedziny historii, pozwalaj4ce na rozwi4zywanie
r62norodnych zadaf i problem6w

HzA UO2

K UO8
systematyzuje informacje dotyczqce nauk historycznycn
i pokrewnych, wykorzystuj4c bibliografie, pomoce archiwalne i bazy
danych, itp.

H2A UOI
HzA UO2

K UO9 potrafi przeprowadzii poglgbionq krytykg Zr6del historycznych H2A
H2A

u0l
u07

K UIO
analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje
w przejrzystej, usystematyzowanej i przemySlanej formie

H2A_
H2A

u05
u09

K UII stosuje r62norodne, nowoczesne rnetody i techniki prezentacji
wynik6w badafi

H2A UO8
H2A UO9
H2A UIO

K U12

kieruje pracq zespotu lub wykonuje zadania badawcze we
wsp6lpracy z innymi czlonkami zespolu, w tym r6wnrez
reprezentuj4cymi r62ne dyscypliny wiedzy oraz r6Zne krggi
kulturowe

HzA UO2

K UI3
wykorzystuj4c zdoblte kompetencje i do6wiadczenia badawcze
formuluje w spos6b krytyczny i uzasadnia wlasne opinie dotycz4ce
w aLnych zagadniefi spolecznych, pol itycznych itp.

H2A UO6
HzA U07
HZA UO9
HzA UIO

K U14
argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej,
wykorzystuj4c wiedzg i wlasne doSwiadczenia bad,awcze, jak teL
pogl4dy reprezentant6w r62nych nurt6w historiografi cznych

H2A UOI
H2A UO5
H2A UO6

K ur5 posiada umiejgtnoS6 pisania w jgzyku ojczysrym poprawnie stosulEc
r6Znorodne formy pisarstwa h istorycznego H2A UOg

K ul6

posiada rozwinigte umiejgtnoSci w zakresie poprawnsgo
komentowania, opalrywania przypisatni oraz przygotowania
do publikacji tekst6w, zgodnie z kanonami krytyki przyjgtymi
w wybranej dziedzinie nauk historycznych

H2A UO9

K UI7 komunikuje si9 w jgzyku ojczystyrn z zastosowaniem profesjonalnej
terminologii wlaSciwej dla nauk historycznych i pokrewnych

H2A_
H2A

u08
ur0



K UI8 H2A UO8
H2A UI I

K UI9

K U2O

K U2I

H2A
H2A

u09
uil

H2A UO6

H2A UO1

H2A UOS

K U22 H2A UOg
H2A UII

K U23 H2A UO2

K U24

K U25

H2A UO8

H2A UO9

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
dostrzega i formuiuje problemy etyczne zwi4za11e z prac4 historyk4
i popularyzacjq wied4, historycznej H2A KO4

K KO2 wlasnych teorie i poglqdy oraz
6b etyczny i kulturalny

Sciu do przekazu historycznego,
dnagg cywilnq w sprzeciwianiu
toryczneJ przez grtpy narodowe,

i pokrewnych dla ksztahowan ia

iedzy historycznej i umiejgtnoSci
ebg dalszego. ci4glego rozr.r oj u

, o96lnohuman istycznym, jak teZ
znycn

dzedzictwo historyczne i k"rtr:;;'5"* JJ[il:K"HXt";r;T;
r Luropy

aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych i aktualnych
debatach oraz w przekazywaniu infonnacji o nich osooom
zarnteresowanym h istori4 spoza grona fachowc6w

rozwija swoje zainteresowania fachowe, spoleczne i kulturalne

umiejgtnie i aktywnie propaguje wiedzg historyczn4 i kulturg
pamigci w r62nych rirodowiskach

wykazuje niezaleZno66 i sarnodzielno6d mySli, szanujqc
jednoczeSnie prawo innych os6b do wykazywania tych samych cech
jest zdolny do okazywania zrozuntienia dla jwiata *u.toS"i i oortu*
ludzi w r62nych okresach i konteksraclr hislorvcznvch

H2A KO4

K KO3
H2A KO2
H2A KO4

H2A KO5

K KO4 K04
K05

H2A_
H2A

K KO5 H2A KOI

K KO6 H2A KO5

K KO7 K02
K06

H2A_
H2A

K KO8 K0r
K04

H2A_
H2A

K_KO9

K K]O

K KII

H2A KO6

HzA KO2

K04
K05

H2A_
H2A


