REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY kierunku Historia – semestr letni 2017/2018
HI – licencjat (S1-HI) Historia, I stopień
Nazwa
kursowe licencjat

Przedmioty i limity
I rok
 Historia starożytna II semestr (3104-L2HST2)
I rok

II rok





Nauki humanistyczne
(z oferty IH)
sem. zimowy – 3 gr.
sem. letni – 5 gr.

Łacina II semestr (3104-L2LAC2)

Historia nowożytna Polski (3104-L2HNWPL)
Historia nowożytna powszechna (3104-L2HNWPW)
Podstawy metodologii historii (3104-L2METW)
Nauki pomocnicze historii nowożytnej (3104L2NPHNW)

III rok
 Historia Polski 1914-1945 (3104-L2H20PL1)
 Historia Polski po 1945 r. (3104-L2H20PL2)
 Historia powszechna 1914-1945 (3104-L2H20PW1)
 Historia powszechna po 1945 r. (3104-L2H20PW2)
 Nauki pomocnicze historii XX w. (3104-L2NPH20)
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)


Nauki humanistyczne – antropologia (3104L2NHANTR) (18)

Rodzaj i kod rejestracji
internetowa rejestracja
instytutowa(dwuetapowa)
(3104-HI-L-KURS.17L)

Uprawnieni
I st. HI
MISH

I rok – rejestracja w USOS na podstawie
list od lektorów

internetowa rejestracja
instytutowa(dwuetapowa)
(3104-HI-L-KURS.17L)

internetowa rejestracja
instytutowa(dwuetapowa)
(3104-HI-L-KURS.17L)
Semestr zimowy – 1 grupa (po 18)
kod internetowej rejestracji instytutowej
( 3104-HI-L-NHUM.17Z)

I , II rok HI I st.
I rok JS I st.

Semestr letni –1 grupa (po 18)
kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-HI-L-NHUM.17L)
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Nauki humanistyczne HI
(z oferty poza IH)
Nauki społeczne HI
(z oferty IH)
sem. zimowy – 2 gr.
sem. letni – 6 gr.

Nauki humanistyczne – filozofia (3104L2NHFILOZ)(18)

II rok – 2 ECTS (realizujący plan studiów obowiązujący od
2017/2018) - dopiero w roku akad. 2018/2019
I rok (według planu realizowane w I i/lub II semestrze)
 Nauki społeczne – politologia (3104-L2NS-POL)(15)

Semestr zimowy – 2 grupy (po 18)
kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-L-NHUM.17Z
Semestr letni – 4 grupy (po 18)
kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-HI-L-NHUM.17L)
Rejestracja żetonowa
Semestr zimowy – 1 grupa (po 15)
kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-HI-L-NSPO.17Z)

II rok HI I st.
I rok HI I st.
(8 grup x 15)

Semestr letni – 3 grupy (po 15)
kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-HI-L-NSPO.17L)


Nauki społeczne – socjologia (3104-L2NS-SOC)

Semestr zimowy – 1 grupa (po 15)
kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-HI-L-NSPO.17Z)
Semestr letni – 3 grupy (po 15)
kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-HI-L-NSPO.17L)

Nauki społeczne HI
(z oferty poza IH)

II rok – 2 ECTS (realizujący plan studiów obowiązujący od
2017/2018) - dopiero w roku akad. 2018/2019

Rejestracja żetonowa

II rok HI I st.
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Zajęcia fakultatywne










Zajęcia fakultatywne - Greka IV semestr (3104-L2FGR3) (15)
Zajęcia fakultatywne - Retoryka praktyczna (3104-L2FRET) (15)
Zajęcia fakultatywne. Retoryka praktyczna dla
zaawansowanych (3104-L2F-RETZ) (15)
Zajecia fakultatywne. Historia mówiona w warsztacie
historyka - wprowadzenie praktyczne (3104-L2F-HM)
(12)
Zajęcia fakultatywne. Przemoc, seks i Niebieskie
Jeruzalem. Historia państw krzyżowców (3104-L2F-KK)
(15)
Zajęcia fakultatywne. Ideologia władzy w późnym
średniowieczu (3104-L2F-PSZATAL) (15)
Historia Turcji I (3104-WH15DKOL/L) (15)
Zajęcia fakultatywne. Wybrane zagadnienia
angloamerykańskiej sztuki wojennej XVIII i XIX wieku.(
3104-L2F-MBMM)(15)

Objazd naukowy

I i II rok

Język nowożytny
Zajęcia poza IH
Specjalizacja
Archiwistyka i
zarządzanie
dokumentacją
Specjalizacja
Edytorstwo Ogólne
(zawieszona od roku
akad. 2017/2018)

I i II rok
I i II rok
 Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku (3104L2SA17-DYPL)
 Archiwistyka. Współczesne systemy zarządzania
dokumentacją (3104-L2SA17-WSZD)

HI I st., JS I st.
rejestracja w USOS na podstawie list od
wykładowcy

kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-HI-L-FAKUL.17L)

kod internetowej rejestracji instytutowej I, II rok HI I st.
(rejestracja w sem. letnim)
Rejestracja żetonowa
I, II rok HI I st.
Rejestracja żetonowa
HI I st.
I st. HI
kod internetowej rejestracji instytutowej
(3104-L-Sp.ARCH.17L)
I st. HI

zawieszona
zawieszona
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Specjalizacja
Nauczycielska
(I rok spec. naucz. ob. od
roku akad. 2017/2018)



UWAGA! Obowiązujący
również osoby, które realizują
II rok spec. nauczycielskiej
rozpoczętej z planem
obowiązującym w latach
2015/2016 - 2016/2017. III rok
spec. naucz. obowiąz. w latach
2015/2016-2016/2017
pozostaje przy planie
oryginalnym, musi zatem
zrealizować przedmiot Systemy
edukacyjne na ziemiach
polskich i wybranych
państwach europejskich XVIIIXXI w., którego ekwiwalentem
w nowym planie spec. naucz.
(2017/2018) jest przedmiot
Edukacja historyczna na
ziemiach polskich i w
wybranych państwach
europejskich, XVIII-XXI w.,
oferowany w sem. letnim
2017/2018.



Specjalizacja
Nauczycielska (program
obowiązujący od roku
akad. 2017/2018)–
przedmiot dodatkowy
WOS



UWAGA! Obowiązuje również
osoby realizujące II rok spec.



I st. HI

Edukacja historyczna na ziemiach polskich i
wybranych państwach europejskich, XVIII-XXI
(Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od
2017) (3104-L2SN17-EHNZP) (I i III rok)
Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz.2) (3104L2SN17-DH2)
Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole
podstawowej - historia, 30h (Specjalizacja
Nauczycielska, I stopień, program od 2017)( 3104L2SN17-PPS/L-H)
kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-L-Sp.NAU17.17L



Dydaktyka WOS w szkole podstawowej (Specjalizacja
Nauczycielska, I stopień, program od 2017,
historia/WOS)( 3104-L2SN17-DWOS)
Ustrój polityczny i samorządowy Rzeczypospolitej
Polskiej (Specjalizacja Nauczycielska, studia I stopnia,
program od 2017, historia/WOS)( 3104-L2SN17-UPISWOS)

I st. HI
kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-L-S.N.WOS1717L
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nauczycielskiej według planu
2015/2016 - 2016/2017.

Zajęcia wspólne HI – licencjat i magisterskie

Seminaria dyplomowe



Kod internetowej rejestracji
instytutowej
3104-HI-M-L-SDYP.17L

45 przedmiotów (15)

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

HI – magisterskie (S2-HI) Historia, II stopień
Nazwa
Zajęcia
okołoseminaryjne

Translatoria z języka
łacińskiego lub
nowożytnego

Przedmioty
 Zajęcia okołoseminaryjne. Literatura piękna i film
w warsztacie historyka (3104-M2OS-17GSZEL-OG)
 Zajęcia okołoseminaryjne. Późnośredniowieczne i
nowożytne konwersatorium Zespołu Historii
Kultury Staropolskiej dla doktorantów i
magistrantów kierunków humanistycznych, cz. II
(3104-M2OS-ZHKS/L-OG)
 Zajęcia okołoseminaryjne. Mediewistyka
współczesna (3104-M2OS-16MDYG) (15)
 Zajecia okołoseminaryjne. Dyplomatyczne
rewolucje - narodziny nowożytnej dyplomacji
europejskiej (XVI-XVIII w.) Konwersatorium
źródłoznawcze (3104-M2OS-UKOS)(15)
 Translatorium z języka angielskiego (3104-M2TRANG/L)(15)
 Translatorium z języka francuskiego (3104-M2TRFR)(15)

Rodzaj i kod rejestracji

Uprawnieni
HI II st.

Rejestracja żetonowa

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-OSEM.17L

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-TRANS.17L

HI II st.
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Blok I, Kultura Świata
Starożytnego

Blok II, Cywilizacja
Europy średniowiecznej

Rejestracja żetonowa



Translatorium z języka rosyjskiego (3104-M2TRROS/L-OG)
(R)ewolucja: społeczeństwo polis wobec przemian
(blok: Kultura świata starożytnego)( 3104-M2SSKZAK17-OG)
Starożytna Sparta (3104-WH17SSRKUL-OG)



Epigrafika grecka (3006-EPIG)

Rejestracja przez IFK



Wielkie Problemy średniowiecza I (blok: Cywilizacja
Europy średniowiecznej)( 3104-M2CESWPS1)(15)
Egzamin z historii cywilizacji Europy
średniowiecznej (blok: Cywilizacja Europy
Średniowiecznej)( 3104-M2CESEG)(15)
Wielkie zagadnienia epoki nowożytnej. Zmiany
demograficzne w nowożytnej Europie (3104M2SNW-WZ/KW-OG)
Wielkie zagadnienia epoki nowożytnej. Kodeks
prawa, przewrócony kocioł i tulipan - rewolucyjne
zmiany w Imperium Osmańskim w epoce
nowożytnej(3104-M2SNW-WZ/NK-OG)
Wielkie zagadnienia epoki nowożytnej. Stulecie
rewolucji 1689-1789 (3104-M2SNW-WZ/PU-OG)
Kulturotwórcza rola dworu królewskiego w
nowożytnej Europie. (blok: Świat nowożytny,
zajęcia fakultatywne)( 3104-M2SNW-ZF16-OG)
Ciało - historia gospodarcza (blok: Świat





Bok III, Świat nowożytny

Translatorium klasyczne(3104-M2TRLACKLAS/L)(15)
Translatorium z łaciny średniowiecznej i
nowożytnej (3104-M2TR-SRINOW/L)(15)








Rejestracja żetonowa

HI II st.

HI II st.
Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-B2-CES.17L
HI II st.

Rejestracja żetonowa
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nowożytny)( 3104-WHSNW-MKOP17-OG)

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















Wybrane problemy historii społecznej XIX wieku:
Robotnicy: praca, rodzina, czas wolny. Ziemie
polskie w II połowie XIX wieku.( 3104-M2HSAJJ17/2-OG)
Wybrane problemy historii społecznej XX wieku.
Kino na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX
w. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)( 3104M2HS-AJJ17-OG)
Wybrane problemy historii społecznej XIX wieku.
Wyobrażenia o społeczeństwie w XIX wieku. Ziemie
polskie na tle porównawczym. (blok: Historia
społeczna XIX i XX w.)( 3104-M2HS-ASZ-OG)
Wybrane problemy historii społecznej XX w. - Płeć
kulturowa i zmiana społeczna w świetle kultury
popularnej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)(
3104-M2HS-DK17-OG)
Historia społeczna XIX w. Unie polsko-litewskie w
kulturze pamięci XIX wieku. (blok: Historia
społeczna XIX i XX w.)( 3104-WH15HS-JSK-OG)
Wstęp do historii społecznej (blok: Historia
społeczna XIX i XX w.)( 3104-WH15WHS-OG)
Historia społeczna XIX w.: Dawny ustrój i
rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od
końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r.
(blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)( 3104WH16HS-MK-OG)
Historia społeczna XIX w. Co nas łączyło, a co
dzieliło w XIX wieku? Czynniki integrujące i

HI II st.

Rejestracja żetonowa
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Blok V, Historia
Kościołów
chrześcijańskich



Ćwiczenia terenowe (blok: Historia społeczna XIX i
XX wiek)( 3104-M2SDPZT)(20)



Dzieje Kościołów chrześcijańskich w epoce
nowożytnej. Od reformy katolickiej do wielości
kultur konfesyjnych. (blok: Historia Kościołów
chrześcijańskich)( 3104-WH15HKCH-MPT-OG)
Historia Kościoła w średniowieczu. Historia
Kościołów chrześcijańskich z elementami historii
historiografii i metodologii. (blok Historia
Kosciołów chrześcijańskich)( 3104-WH17HKCH-RMOG)
Kościoły chrześcijańskie w czasach
wczesnonowożytnych. (blok: Historia Kościołów
chrześcijańskich)( 3104-M2HKCH-KCHWN16)(15)
Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów
chrześcijańskich)( 3104-M2HKCHSRED)(15)
Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i
nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia
gospodarcza) (3104-M2HG-GMYS-OG)
Modernizacja na ziemiach polskich w XIX wieku
(blok: Historia gospodarcza)( 3104-M2HG-GSZELOG)
Gospodarka średniowiecza i jej społecznokulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia
gospodarcza)( 3104-WH15HG-GMYS-OG)





Blok VI, Historia
gospodarcza

dezintegrujące ziemie polskie pod zaborami, cz.II
(blok: Historia społeczna XIX i XX w.)( 3104WH17HSASZ/L-OG)
Historia społeczna XX wieku. Emocjonalna historia
Polski Ludowej (blok: Historia społeczna XIX i XX
wieku)( 3104-WH17HSMZAR-OG)





Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-B4-SWP.17L
HI II st.

Rejestracja żetonowa

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-B5-KCH.17L
HI II st.

Rejestracja żetonowa
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Blok VII, Historia
wojskowości





Blok IX, Historia Rosji








Specjalizacja
Archiwistyka i
zarządzanie
dokumentacją








Historia wojskowości: XIX-XX wiek. (blok: Historia
wojskowości) (3104-WH15HW-MN2-OG)
Metodologia Historii Wojskowości (Blok: Historia
wojskowości)( 3104-M2HWMET)(15)
Historia wojskowości nowożytnej (Blok: Historia
wojskowości)( 3104-M2HWNOW)(15)
Wprowadzenie do badań nad historią Rosji (blok:
Historia Rosji)( 3104-M2HR-WBHR-OG)
Wielonarodowe Imperium: Kozacy w Imperium
(blok: Historia Rosji)( 3104-M2HR-WIKOZ-OG)
Wielonarodowe Imperium: Polacy w Petersburgu
(do 1917)(blok: Historia Rosji)( 3104-M2HRWIPWP-OG)
Wizje przeszłości Ruś - Wielkie Księstwo
Moskiewskie - wielonarodowe Imperium Rosyjskie
(blok: Historia Rosji)( 3104-M2HR-WP-OG)
Od Rusi do początku Imperium (blok: Historia
Rosji)( 3104-WH15HR-ORDI-OG)
Imperium Rosyjskie w XVIII w. (blok: Historia Rosji)(
3104-WHHR-IRXVIII-OG)
Archiwistyka. Archiwa na świecie(3104M2SAAS)(20)
Archiwistyka. Metodyka archiwalna cz.2(3104M2SAMA2) (20)
Archiwistyka. Paleografia/neografia(3104M2SAPN) (20)
Archiwistyka. Zabezpieczenie archiwaliów(3104M2SAZA) (20)
Archiwistyka, egzamin (3104-M2SAE) (20)
Archiwistyka, Praktyka archiwalna (90h)( 3104M2SAP) (20)

Rejestracja żetonowa

HI II st.

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-B7-HW.17L
HI II st.

Rejestracja żetonowa

HI II st.

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-SPARCH.17L


9

Specjalizacja Edytorstwo
źródeł historycznych
Specjalizacja
Popularyzacja historii

zawieszona




Specjalizacja
Nauczycielska –
(program od 2017/2018
dla I roku spec. naucz.)




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

Specjalizacja
Nauczycielska –
przedmiot dodatkowy
WOS (program od
2017/2018 dla I roku
spec. naucz.)



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



Specjalizacja
Nauczycielska (program
2012/2013-2016/2017
dla II roku spec. naucz.)





Historia prasy XX w (Specjalizacja: Popularyzacja
Historii)( 3104-M2SPHHPXX)(15)
Nowe media (Specjalizacja: Popularyzacja Historii)(
3104-M2SPHNM) (15)
Warsztaty dziennikarskie 1 (Specjalizacja:
Popularyzacja Historii)( 3104-M2SPHWDZ1) (15)
Psychologia ucznia szkoły ponadpodstawowej
(Specjalizacja Nauczycielska, II stopień, program od
2017) (3104-M2SN17-PUSPP) (20)
Dydaktyka historii w szkołach ponadpodstawowych
(Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia,
program od 2017)(3104-M2SN17-DH)(20)

Dydaktyka WOS w szkołach ponadpodstawowych
(Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia,
program od 2017)( 3104-M2SN17-D/WOS)(20)
Opinia publiczna i media we współczesnym
społeczeństwie (Specjalizacja nauczycielska WOS)( 3104-M2SNW-OPM)(20)
Podstawy wiedzy o prawie (Specjalizacja
nauczycielska + WOS)( 3104-M2SNWPWP)(20)
Współczesne społeczeństwo w ujęciu
socjologicznym (Specjalizacja nauczycielska +WOS)(
3104-M2SNW-SP)(20)

zawieszona

HI II st.
HI II st.

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-HI-M-Sp.POH.17L

HI II st.

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-M-S.N.17/18.17L

HI II st.

Kod internetowej rejestracji instytutowej
3104-M-S.N.WOS17.17L

HI II st.
brak

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

Specjalizacja
Nauczycielska –
przedmiot dodatkowy
WOS (program
2012/2013-2016/2017
dla II roku spec. naucz.)

HI II st.

brak

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