
Blok tematyczny: „Historia Wojskowości”/ Military History 
 

 
Historia Wojskowości – Military History 

Studia  2. stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) 
Lp. Przedmiot Forma zajęć i liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS 

Przedmioty obligatoryjne do zaliczenia w semestrze letnim I roku: 
1. Metodologia historii wojskowości 

ang. Methodology of Military History 
 

konwersatorium – 30 ha Ocena 4 

Przedmioty obligatoryjne do zaliczenia na II roku: 
2. Historia wojen i wojskowości od czasów starożytnych do współczesności 

ang. Lecture – Military History (since Ancien History till XX c.) 
 

wykład – 30 godzin Ocena  3 

3. Praca zaliczeniowa 
ang. Written assignment 
 

praca pisemna Ocena 7 

Przedmioty obligatoryjne do zaliczenia w wybranym przez studenta semestrze I lub II roku  
(trzy z czterech wymienionych w programie): 

4.  Historia wojskowości średniowiecznej 
ang. Military History of Medieval History   
 

konwersatorium – 30h Ocena 4 

5. Historia wojskowości nowożytnej 
ang. Military History of Early Modern History 

konwersatorium – 30h Ocena 4 

6. Historia wojskowości XIX wieku 
ang. Military History of the XIX c. History 
 

konwersatorium – 30h Ocena 4 

7. Historia wojskowości XX wieku 
Ang. Military History of the XX c. History 
 

konwersatorium – 30h Ocena 4 

Razem do zaliczenia na I roku: 8  
Razem do zaliczenia na II roku: 18  



 
W sumie w ramach bloku „Historia Wojskowości” student musi zaliczyć 150 godzin zajęć w ciągu trzech semestrów: 
Wykłady – obowiązkowo student musi zaliczyć 30 godzin w ramach wykładu ogólnego „Historia wojen i wojskowości od czasów starożytnych 
do współczesności” – prowadzonego przez kilkunastu wykładowców, specjalistów z różnych epok historycznych. Pełen cykl wykładów trwa dwa 
semestry (60 godzin). 
Konwersatoria z różnych epok historycznych (średniowiecze, nowożytność, XIX w., XX w.) – obowiązkowo student musi zaliczyć 90 godzin (trzy 
zajęcia) 
Konwersatorium z metodologii historii wojskowości – 30 godzin 
Forma zaliczenia: praca pisemna, której objętość nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego..  
Rozprawa ta, która może stanowić ważny etap w przygotowaniu rozprawy magisterskiej, będzie poświęcona zagadnieniom z historii 
wojskowości z wybranej przez studenta epoki historycznej. 
Studenci przygotowują ją pod kierunkiem pracownika naukowego prowadzącego ćwiczenia warsztatowe z danej epoki.  
 

 

 
 


