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Szanowni  Państwo, 

 

prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawieniem zajęć i  form rejestracji w poszczególnych grupach przedmiotowych dla studiów I i II stopnia na kierunku 

Historia. 

 

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY  kierunku Historia  – semestr zimowy 2017/2018 

HI – licencjat (S1-HI)   Historia, I stopień 
 

Nazwa  Przedmioty i limity Rodzaj i kod rejestracji Uprawnieni 

kursowe licencjat  I rok  

 Historia starożytna I semestr (3104-L2HST1) 

 Wstęp do badań historycznych (3104-L2WBH) 

 Archeologia (Historia starożytna ziem polskich) (3104-
L2ARCH) 

 Łacina I semestr (3104-L2LAC1) 

 Wstęp do pisania prac uniwersyteckich (3104-
L2WPPU) 

kursowe - I rok – do grup przydziela 
opiekun roku, w USOS rejestruje 

sekretariat 

I st. HI 
MISH 

II rok – internetowa rejestracja instytutowa (dwuetapowa) 

 Historia średniowieczna Polski (3104-L2HSRPL) 

 Historia średniowieczna powszechna (3104-L2HSRPW) 

 Nauki pomocnicze historii średniowiecza (3104-
L2LAC2) 
 
 

 internetowa rejestracja instytutowa 
(dwuetapowa) 

3104-HI-L-KURS.17Z 
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II rok  

 Łacina III semestr (3104-L2LAC3) II rok – w USOS rejestruje sekretariat na 
podstawie list od lektorów 

III rok– internetowa rejestracja instytutowa (dwuetapowa) 

 Historia Polski XIX w. (3104-L2H19PL) 

 Historia powszechna XIX w. (3104-L2H19PW) 

 Nauki pomocnicze historii XIX w. (3104-L2NPH19) 

internetowa rejestracja instytutowa 
(dwuetapowa) 

3104-HI-L-KURS.17Z 

Nauki humanistyczne  
(z oferty IH) 
3104-HI-L-NHUM.17Z 
sem. zimowy – 3 gr. 
sem. letni – 5 gr. 

I rok (według planu studiów obowiązującego od 2017/2018 realizowane w I i/lub II semestrze) 
II rok (według planu studiów obowiązującego do 2016/2017 realizowane w I i/lub II semestrze) 

I , II rok I st. HI 
MISH 
 

 Nauki humanistyczne – antropologia  
(3104-L2NHANTR)  

Semestr  zimowy – 1 grupa  
internetowa rejestracja instytutowa 

3104-HI-L-NHUM.17Z 
 

 

 Nauki humanistyczne – filozofia (3104-L2NHFILOZ) 
Semestr zimowy – 2 grupy  

internetowa rejestracja instytutowa 
   3104-HI-L-NHUM.17Z 

 
 

Nauki humanistyczne 
(z oferty spoza IH) 

II rok – 2 ECTS (według planu studiów obowiązującego od 
2017/2018) - realizacja dopiero w roku akad. 2018/2019 

Rejestracja żetonowa 
II rok I st. HI 
MISH 

Nauki społeczne 
(z oferty IH) 
3104-HI-L-NSPO.17Z 
sem. zimowy – 2 gr. 
sem. letni – 6 gr. 

I rok (według planu studiów obowiązującego od 2017/2018 realizowane w I i/lub II semestrze) I rok I st. HI 
MISH 

 Nauki społeczne – politologia (3104-L2NS-POL) 
 

Semestr zimowy – 1 grupa  
internetowa rejestracja instytutowa 

  3104-HI-L-NSPO.17Z 
 

 Nauki społeczne – socjologia (3104-L2NS-SOC) Semestr zimowy – 1 grupa  
internetowa rejestracja instytutowa 

                 3104-HI-L-NSPO.17Z 
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Nauki społeczne HI 
(z oferty spoza IH) 

II rok – 2 ECTS (według planu studiów obowiązującego od 
2017/2018) – realizacja dopiero w roku akad. 2018/2019 

Rejestracja żetonowa 
II rok I st. HI 
MISH 

Zajęcia fakultatywne  Zajęcia fakultatywne - Greka III semestr (3104-L2F-
GR3)  

 Zajęcia fakultatywne. Basen Morza Śródziemnego w 
średniowieczu – gospodarka, handel, kultura (3104-
L2F-MP)  

 Zajęcia fakultatywne - Retoryka praktyczna (3104-L2F-
RET)  

 Zajęcia fakultatywne. Retoryka praktyczna dla 
zaawansowanych (3104-L2F-RETZ)  

 Zajęcia fakultatywne. Źródła do badania religijności w 
Rzeczypospolitej XVI-XVII w. (3104-L2F-UAUG) 

 Historia Turcji I (3104-WH15DKOL/Z)  

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-HI-L-FAKUL.17Z 

 

I st. HI 
MISH 

 Zajęcia fakultatywne. Egipt w relacjach XIX-wiecznych 
polskich podróżników (3104-L2F-EH16-OG)  

 Historia starożytnych Greków (3104-WH16HSG-OG) 

 
Rejestracja żetonowa 

BHP I rok I rok - w USOS rejestruje sekretariat I rok I st. HI 
MISH 

Technologia 
informacyjna 

I rok I rok - do grup przydziela opiekun roku, 
w USOS rejestruje sekretariat 

I rok I st. HI 
MISH 

Własność intelektualna I rok rejestracja w trakcie roku akademickiego I rok Ist. HI 
MISH  

Objazd naukowy I i II rok rejestracja w trakcie roku akademickiego I, II rok I st. HI 
MISH 

Język nowożytny I i II rok Rejestracja żetonowa I, II rok I st. HI 
MISH 

Zajęcia poza IH I i II rok Rejestracja żetonowa I st. HI 
MISH 

Specjalizacja 
Archiwistyka i 
zarządzanie 
dokumentacją 

 Archiwistyka. Podstawy teorii i prawa archiwalnego 
(3104-L2SAKAB)  

 Archiwistyka. Podstawy historii ustroju i instytucji XX 

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-L-Sp.ARCH.17Z 

I st. HI 
MISH 
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w. (3104-L2SAWPHU)  

 Archiwistyka. Kancelaria i archiwum bieżące (3104-
L2SAKAB)  

Specjalizacja  
Edytorstwo Ogólne  
(zawieszona od roku 
akad. 2017/2018) 

Dla kończących specjalizację wg planu studiów 
obowiązującego do 2016/2017 

 Edytorstwo ogólne. Skład komputerowy (3104-
L2SEOSK)  

 Edytorstwo ogólne. Egzamin (3104-L2SEOEGZ)  

 Edytorstwo ogólne, Praktyki wydawnicze (90h)( 3104-
L2SEOPW)  

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-L-Sp.EO.17Z 

 
 
 
 
 

I st. HI 
MISH 

Specjalizacja 
Nauczycielska 
(I rok spec. naucz. 
rozpoczęty według tzw. 
nowego programu obow. 
od roku akad. 
2017/2018)  
UWAGA! Obowiązujący 
również osoby, które realizują 
II rok spec. nauczycielskiej 
rozpoczętej w latach 
2015/2016 - 2016/2017. III rok 
spec. naucz. obow. w latach 
2015/2016-2016/2017 
pozostaje przy planie 
oryginalnym, musi zatem 
zrealizować przedmiot Systemy 
edukacyjne na ziemiach 
polskich i wybranych 
państwach europejskich XVIII-
XXI w., któremu w nowym 
planie spec. naucz. 
(2017/2018) odpowiada 
przedmiot Edukacja 
historyczna na ziemiach 
polskich i w wybranych 
państwach europejskich, XVIII-

 Pedagogika - uczeń w szkole podstawowej (2300-
ZNPH-1) Rejestracja żetonowa 

II rok spec. 
naucz. 
 

 Psychologia ucznia w szkole podstawowej 
(Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 
2017) (3104-L2SN17-PUWP) 

 Podstawy dydaktyki (Specjalizacja Nauczycielska, 
studia I stopnia, program od 2017) (3104-L2SN17-PD) 
 

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-L-Sp.NAU17.17Z 
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XXI w .oferowany w sem. 
letnim 2017/2018. 

Specjalizacja 
Nauczycielska 
( II rok spec. naucz., 
rozpoczętej w latach 
2015/2016-2016/2017, 
kończy specjalizację wg 
nowego programu obow. 
od 2017/2018) 

 Emisja głosu i technika mowy (3007-ZNP-EM) 
Rejestracja żetonowa 

 

II rok spec. 
naucz. 

 Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz.1) 
(Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 
2017) (3104-L2SN17-DH1) 

 Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole 
podstawowej - historia, 30h (Specjalizacja 
Nauczycielska, I stopień, program od 2017) (3104-
L2SN17-PPS/Z-H)  

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-L-Sp.NAU17.17Z 

Specjalizacja 
Nauczycielska  (tzw. 
nowy program 
obowiązujący od roku 
akad. 2017/2018)– 
przedmiot dodatkowy 
WOS 
UWAGA! Obowiązuje również 
osoby realizujące  II rok spec. 
nauczycielskiej według 
programu obow. w latach  
2015/2016 - 2016/2017. 

 Polska i świat współczesny (Specjalizacja 
Nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, 
historia/WOS) (3104-L2SN17-PISW-WOS) 

 Człowiek, rodzina, społeczność (Specjalizacja 
Nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, 
historia/WOS) (3104-L2SN17-CRS-WOS)  

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-L-S.N.WOS17.17Z 

I i II rok spec. 
naucz. 

HI – magisterskie (S2-HI)  Historia, II stopień 
 

Nazwa  Przedmioty Rodzaj i kod rejestracji Uprawnieni 

Zajęcia 
okołoseminaryjne  
 

 Zajęcia okołoseminaryjne. Metodologia historii. 
Humanistyka wobec przeszłości (3104-M2OS-
17DKAL-OG) 

 Zajęcia okołoseminaryjne. Późnośredniowieczne i 
nowożytne konwersatorium Zespołu Historii 
Staropolskiej dla doktorantów i magistrantów 

Rejestracja żetonowa 
 

II st. 
MISH 
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kierunków humanistycznych, cz. I (3104-M2OS-
ZHKS/Z-OG) 

 Zajęcia okołoseminaryjne. (3104-M2OS-JPYS17) ( 

 Zajęcia okołoseminaryjne. Metody ilościowe w 
badaniach historycznych (3104-M2OS-MIWBH)    

 Zajęcia okołoseminaryjne. Nowożytne źródła etyki 
politycznej - podstawowe teksty i ich recepcja w 
Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. (3104-M2OS-NZEP)  

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-HI-M-OSEM.17Z 

Translatoria z języka 
łacińskiego lub 
nowożytnego 

 Translatorium z języka angielskiego (3104-M2TR-
ANG/Z) (sem. zim. – 3 gr., sem. letni – 1 gr.) 

 Translatorium klasyczne (3104-M2TR-LACKLAS/Z) 

 Translatorium z języka rosyjskiego (3104-M2TR-
ROS/Z)  

 Translatorium z łaciny średniowiecznej i 
nowożytnej (3104-M2TR-SRINOW/Z ) 

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-HI-M-TRANS.17Z 

 

II st. 
MISH 

Blok I, Kultura Świata 
Starożytnego 

 Wojna i pokój, czyli gry dyplomatyczne w świetle 
królewskiego archiwum z Mari (blok: Kultura 
świata starożytnego) (3104-M2SS-1-OG) 

 Rzym w okresie panowania dynastii julijsko-
klaudyjskiej (blok: Kultura świata starożytnego) 
(3104-M2SS-PSAW17-OG) 
 
 

Rejestracja żetonowa 
 
 
 

II st. 
MISH 

 Homeric Language and the Greek Oral Tradition 
(blok: Kultura świata starożytnego) (3104-M2SS-
RORE) (3104-M2SS-RORE) 
 

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-HI-M-B1-SST.17Z 

 Epigrafika grecka (3006-EPIG) 
 

            Rejestracja przez IFK 
 

 Chrześcijaństwo antyczne (blok: Historia Kościołów 
chrześcijańskich)(blok: Kultura świata 
starożytnego) (3104-M2HKCH-CHA) 

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-HI-M-B5-KCH.17Z 
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Blok II, Cywilizacja 
Europy średniowiecznej 

 Współczesne metody badań nad dziejami 
średniowiecza (blok: Cywilizacja Europy 
średniowiecznej) (3104-M2CESWMBS)  

 Wielkie problemy średniowiecza II (blok: 
Cywilizacja Europy średniowiecznej) (3104-
M2CES15WPS2) 

 Konwersatorium monograficzne (blok: Cywilizacja 
Europy średniowiecznej) (3104-M2CESKM)  

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-HI-M-B2-CES.17Z 

II st. 
MISH 

Bok III, Świat nowożytny  Współczesna metodologia badań nad dziejami 
epoki nowożytnej (blok: Świat nowożytny) 

 Badania nad standardami życia w przeszłości (blok: 
Historia gospodarcza)(blok: Świat nowożytny) 
(3104-WH17HG-MK-OG) 

 Wstęp do staropolskiego prawa sądowego. (blok: 
Świat nowożytny, zajęcia fakultatywne ) (3104-
M2SNW-ZF14-OG) 

Rejestracja żetonowa 

II st. 
MISH 

Brak w sem. zimowym 
internetowa rejestracja instytutowa 

brak 
 

 Teorie kultury (3102-MTKW)(pula zajęć 
fakultatywnych w bloku Świat nowożytny) 

Rejestracja w IEiAK po pierwszych zajęciach 

Blok IV, Społeczeństwo 
w dobie przemian – wiek 
XIX i XX 

 Wybrane problemy historii społecznej XX wieku. 
Długie lata 60. (blok: Historia społeczna XIX i XX 
wiek) (3104-M2HS-JK17-OG) 

 Wybrane problemy historii społecznej XX w. 
Fotografia w XX w - ewolucja i zastosowanie (blok: 
Historia społeczna XIX i XX wiek) (3104-M2HS-BB-
OG) 

 Wybrane problemy historii społecznej XIX wieku. 
Społeczne oblicza emigracji Polaków w XIX wieku. 
(blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) (3104-
M2HS-JSK-OG) 

 Historia społeczna XIX w. Co nas łączyło, a co 

Rejestracja żetonowa 

II st. 
MISH 
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dzieliło w XIX wieku? Czynniki integrujące i 
dezintegrujące ziemie polskie pod zaborami, cz.I 
(blok: Historia społeczna XIX i XX w.)( 3104-
WH17HSASZ/Z-OG) 

 Historia społeczna XX wieku. Pamięć i mit w Polsce 
XX w.(blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) (3104-
WH17HSJKOCH-OG) 

 Historia społeczna XIX wieku. Narodziny wielkiego 
miasta przemysłowego oraz kultury wielkomiejskiej 
na ziemiach polskich w XIX wieku (blok: Historia 
społeczna XIX i XX wieku) (3104-WH17HSGSZ-OG) 

Brak w sem. zimowym 
internetowa rejestracja instytutowa 

brak 
 

Blok V, Historia 
Kościołów 
chrześcijańskich 

 Chrześcijaństwo antyczne. Historia Kościołów 
chrześcijańskich z elementami historii historiografii 
i metodologii. (blok: Historia Kościołów 
chrześcijańskich) (3104-WH16HKCH-CHA-OG) 

 Dzieje Kościoła katolickiego w XX w. Historia 
Kościołów chrześcijańskich z elementami historii 
historiografii i metodologii. (blok: Historia 
Kościołów chrześcijańskich) (3104-WH15HKCH-
PSK-OG) 

Rejestracja żetonowa 

II st. 
MISH 

 Chrześcijaństwo antyczne (blok: Historia Kościołów 
chrześcijańskich)(blok: Kultura świata 
starożytnego) (3104-M2HKCH-CHA) 

 Kościoły chrześcijańskie w XIX i XX w. (blok: 
Historia Kościołów chrześcijańskich) (3104-
M2HKCH-XIX-XX) 

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-HI-M-B5-KCH.17Z 

Blok VI, Historia 
gospodarcza 

 Spółdzielczość i agraryzm na Ziemiach Polskich pod 
zaborami i w II Rzeczpospolitej Polskiej jako trzecia 
droga przebudowy stosunków społeczno-
gospodarczych na wsi (1864-1939) (blok: Historia 

Rejestracja żetonowa 

II st. 
MISH 
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gosp.)( 3104-M2HG-RTUR-OG) 

 Podstawy teorii ekonomii i historii gospodarczej 
(blok: Historia gospodarcza)( 3104-M2HG-TEHG17-
OG) 

 Antropologia ekonomiczna (blok: Historia 
gospodarcza) (3104-M2HG-MPAW-OG) 

 Badania nad standardami życia w przeszłości (blok: 
Historia gospodarcza)(blok: Świat nowożytny)( 
3104-WH17HG-MK-OG) 

Brak w sem. zimowym 
internetowa rejestracja instytutowa  

brak 

Blok VII, Historia 
wojskowości 

 Historia wojskowości: od starożytności do epoki 
nowożytnej (blok: Historia wojskowości)( 3104-
WH15HW-MN1-OG) 

Rejestracja żetonowa 
II st. 
MISH 

 Historia wojskowości XIX wiek  (blok Historia 
Wojskowości)( 3104-M2HWXIX)  

 Historia wojskowości XX wieku (blok Historia 
Wojskowości) (3104-M2HWXX)  

  

internetowa rejestracja instytutowa 
                    3104-HI-M-B7-HW.17Z 

Blok VIII, Historia Rosji  Imperium Rosyjskie w XIX w. (blok: Historia Rosji) 
(3104-WH16HR-IRXIX-OG) 

 Rosja - ZSRR - Federacja Rosyjska (XX-XXI w.) (blok: 
Historia Rosji) (3104-WH15HRTR1-OG) 

 

 
Rejestracja żetonowa 

 

II st. 
MISH 

Brak w sem. zimowym 
internetowa rejestracja instytutowa  

brak 

Specjalizacja 
Archiwistyka i 
zarządzanie 
dokumentacją 

 Archiwistyka. Teoria archiwalna (3104-M2SATA) 

 Archiwistyka. Historia form kancelaryjnych (3104-
M2SAHFK17)  

 Archiwistyka. Metodyka archiwalna cz. 1 (3104-
M2SAMA1)  

 Archiwistyka. Edytorstwo dla archiwistów (3104-

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-HI-M-SPARCH.17Z 

II st. 
MISH 
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M2SAEDA)  

 Archiwistyka. Historia ustroju i instytucji (3104-
M2SAHUI)  

 Archiwistyka. Prawo archiwalne (3104-M2SAPA)  

 Archiwistyka. Historia archiwów (3104-M2SAHA)  

 Archiwistyka. Archiwum elektroniczne (3104-
M2SAAE)  

Specjalizacja Edytorstwo 
źródeł historycznych 

 Edyt. źród. hist. Główne problemy edytorstwa 
źródeł (3104-M2SEZGPEZ) 

 Edyt. źród. hist. Kultura języka polskiego  

 Edyt. źród.hist. Redagowanie edycji źródłowej- 
średniowiecze, nowożytność (3104-M2SEZEZ-SRN)  

 Edyt. źród. hist. Redagowanie edycji źródłowej - 
XIX-XX w. (3104-M2SEZEZ-XIXXX)  

internetowa rejestracja instytutowa 
3104-HI-M-Sp.EZH.17Z 

II st. 
MISH 

Specjalizacja 
Popularyzacja historii 

 Warsztaty dziennikarskie 2 (Specjalizacja: 
Popularyzacja Historii)( 3104-M2SPHWDZ2) 

 Warsztaty radiowo-telewizyjne (Specjalizacja: 
Popularyzacja Historii)( 3104-M2SPHWRT)  

 Narracje popularyzatorskie (Specjalizacja: 
Popularyzacja Historii) (3104-M2SPHNP)  

 Nowe techniki muzealne (Specjalizacja: 
Popularyzacja Historii)( 3104-M2SPHNTM) 

 Polityka historyczna (Specjalizacja: Popularyzacja 
Historii)( 3104-M2SPHPH) 

 Praktyka (Specjalizacja: Popularyzacja Historii, 
90h)( 3104-M2SPHPR) 

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-HI-M-Sp.POH.17Z 

II st. 
MISH 

Specjalizacja 
Nauczycielska – (I rok 
spec. naucz. tzw. 
nowego programu 

 Pedagogika nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych (2300-ZNPH-2) Rejestracja żetonowa 

 

II st. 
MISH 
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obow. od 2017/2018) 
(UWAGA! I rok spec. naucz. II st. 
realizuje plan obow. od 
2017/2018, natomiast II rok spec. 
naucz. II st. realizuje tzw. stary plan 
spec., obowiązujący w okresie 
2012/2013-2016/2017.) 

Brak w sem. zimowym 
internetowa rejestracja instytutowa  

brak 

Specjalizacja 
Nauczycielska – 
przedmiot dodatkowy 
WOS (I rok spec. naucz. 
tzw. nowego programu 
obow. od 2017/2018) 
(UWAGA! I rok spec.naucz. II st. 
realizuje plan obow. od 
2017/2018, natomiast II rok spec. 
naucz. II st. realizuje tzw. stary plan 
spec., obowiązujący w okresie 
2012/2013-2016/2017.) 

 Procesy narodowościowe w XIX i XX w 
(Specjalizacja nauczycielska +WOS)( 3104-M2SNW-
PN) 

 Ekonomia w edukacji obywatelskiej (Specjalizacja 
Nauczycielska-WOS)( 3104-M2SNW-EEO) 

 System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej 
(Specjalizacja nauczycielska +WOS)( 3104-M2SNW-
SPRP) 

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-M-S.N.WOS17.17Z 

II st. 
MISH 

Specjalizacja 
Nauczycielska (II rok 
spec. naucz. tzw. starego 
programu obow. w 
latach 2012/2013-
2016/2017) 
(UWAGA! I rok spec.naucz. II st. 
realizuje plan obow. od 
2017/2018, natomiast II rok spec. 
naucz. II st. realizuje tzw. stary plan 
spec. obow. w okresie 2012/2013-
2016/2017.) 

 Dydaktyka historii (IV etap edukacyjny) 
(Specjalizacja Nauczycielska)( 3104-M2SNDHIV) 

 Dydaktyka przedmiotu "Historia i społeczeństwo. 
Dziedzictwo epok" (IV etap edukacyjny) 
(Specjalizacja Nauczycielska + WOS)( 3104-
M2SNDHHS) 

 Egzamin z dydaktyki, studia II stopnia (Specjalizacja 
Nauczycielska+WOS)( 3104-M2SNEGZ) 

 Praktyka nauczycielska w gimnazjum lub szkole 
ponadgimnazjalnej - Historia, 30h (Spec. naucz. II 
stopień - Historia lub Historia+Wos) 
(3104-M2SNPRAKT-HIST) 

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-M-S.N.12/16.17Z 

II st. 
MISH 

Specjalizacja 
Nauczycielska –
przedmiot dodatkowy 
WOS (II rok spec. naucz. 
tzw. starego programu 

 Dydaktyka WOS (IV etap edukacyjny) (Specjalizacja 
Nauczycielska- WOS)( 

 Procesy narodowościowe w XIX i XX w 
(Specjalizacja nauczycielska +WOS)( 3104-M2SNW-
PN) 

internetowa rejestracja instytutowa  
3104-M-NWOS12/16.17Z 

 

II st. 
MISH 
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obow. w latach  
2012/2013-2016/2017) 
(UWAGA! I rok spec.naucz. II st. 
realizuje plan obow. od 
2017/2018, natomiast II rok spec. 
naucz. II st. realizuje tzw. stary plan 
spec.  obow.  w okresie 
2012/2013-2016/2017.) 

 Ekonomia w edukacji obywatelskiej (Specjalizacja 
Nauczycielska-WOS)( 3104-M2SNW-EEO)( 

 Stosunki międzynarodowe i współczesne systemy 
polityczne (Specjalizacja nauczycielska - WOS)( 
3104-M2SNSMG) 

 Praktyka nauczycielska w gimnazjum lub szkole 
ponadgimnazjalnej WOS, 60h (Spec. naucz., II 
stopień - Historia+Wos)( 3104-M2SNPRAKT-WOS) 

Zajęcia wspólne  HI – licencjat i magisterskie 

Seminaria dyplomowe  49 przedmiotów  
internetowa rejestracja instytutowa  

3104-HI-M-L-SDYP.17Z 

III rok I st. 
I i II rok II st. 

MISH 

 

 

 


