
   

 

 
 
 

Program studiów II stopnia na kierunku Historia na Uniwersytecie Warszawskim 

W roku akademickim student ma obowiązek zrealizować przedmioty o łącznej wartości co najmniej 

60 punktów ECTS, a w toku studiów przedmioty o łącznej wartości 120 punktów ECTS 

 

Objaśnienia oznaczeń zastosowanych w tabeli 
* przedmioty obowiązkowe do zrealizowania podczas wskazanego semestru 

Grupa zajęć „Przedmioty doskonalenia kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych” 

Grupa zajęć: „Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej” 

Grupa zajęć: „Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka” 

Grupa zajęć: „Teoria badań historycznych”, do wyboru przez studenta z oferty IH 

Przedmioty uzupełniające – obowiązkowe dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku innym niż historia 

 

Rok I, semestr zimowy 

I semestr 
 forma zajęć H Zaliczenie  ECTS 
*seminarium dyplomowe Seminarium 30 zaliczenie  4 
*seminarium dyplomowe seminarium   30 zaliczenie  4 
*praca seminaryjna   na ocenę  4 
*historia historiografii konwersatorium  30 na ocenę  4 
*grupa zajęć „Przedmioty 

doskonalenia kompetencji badacza 

epok i dziedzin historycznych” 

do wyboru przez studenta z 

oferty IH 

min. 

60 

na ocenę  4 

*grupa zajęć „Doskonalenie 

kompetencji językowych” 

do wyboru przez studenta 30 na ocenę  4 

* grupa zajęć „Nauki społeczne”,  zajęcia ogólnouniwersyteckie, 

do wyboru przez studenta 

spoza oferty IH 

min. 

30 

na ocenę  6 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): co najmniej 180 

 

Rok I, semestr letni 

II semestr 
*seminarium dyplomowe I Seminarium 30 zaliczenie  4 
*praca seminaryjna (na seminarium II)   na ocenę  4 
*seminarium dyplomowe II Seminarium 30 zaliczenie  4 
*grupa zajęć „Doskonalenie 

kompetencji językowych” 

do wyboru przez studenta 30 na ocenę  4 

*grupa zajęć: „Doskonalenie 

kompetencji w zakresie technologii 

informacyjnej i komunikacji 

naukowej”, do wyboru przez studenta 

do wyboru przez studenta 30 na ocenę  4 

*grupa zajęć: „Źródłoznawstwo i 

specjalistyczne narzędzia warsztatu 

badawczego historyka” 

do wyboru przez studenta z 

oferty IH 

min. 

30 

na ocenę  4 

*grupa zajęć „Przedmioty 

doskonalenia kompetencji badacza 

epok i dziedzin historycznych” 

do wyboru przez studenta z 

oferty IH 

30 na ocenę  2 

*grupa zajęć „Teoria badań 

historycznych”, 

do wyboru przez studenta z 

oferty IH 

min. 

30 

na ocenę  4 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): co najmniej 210 

 

I i II semestr – 

obowiązkowe 



   

 

przedmioty 

uzupełniające  
**Wstęp do badań historycznych Ćwiczenia 30    

**Nauki pomocnicze historii Ćwiczenia 30    

**egzamin z wybranej epoki poziom B      

Rok II, semestr zimowy 

III semestr 
*seminarium dyplomowe I 

 

seminarium 30 zaliczenie  4 

*seminarium dyplomowe II seminarium   30 zaliczenie  4 
* egzamin dopuszczający z obszaru 

badawczego (epoki i/lub dziedziny 

badawczej) 

egzamin ustny  na ocenę  6 

*grupa zajęć: „Źródłoznawstwo i 

specjalistyczne narzędzia warsztatu 

badawczego historyka” 

do wyboru przez 

studenta z oferty IH 

min. 

30 

na ocenę  4 

*grupa zajęć „Przedmioty doskonalenia 

kompetencji badacza epok i dziedzin 

historycznych” 

do wyboru przez 

studenta z oferty IH 

min. 

60 

na ocenę  8 

*grupa zajęć „Teoria badań historycznych” do wyboru przez 

studenta z oferty IH 

min. 

60 

na ocenę  4 

*Praca dyplomowa we współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym 

kurs internetowy 30   --- 

      

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): co najmniej 210 

Rok II, semestr letni 

IV semestr 
*seminarium dyplomowe I Seminarium 30 na zaliczenie  4 
*seminarium dyplomowe II Seminarium 30 na zaliczenie  4 
*praca magisterska   zatwierdzenie przez 

opiekuna pracy 

dyplomowej w 

APD 

 12 

*grupa zajęć: „Źródłoznawstwo i 

specjalistyczne narzędzia warsztatu 

badawczego historyka” 

do wyboru przez studenta 

z oferty IH 

min. 

30 

na ocenę  4 

*grupa zajęć „Przedmioty 

doskonalenia kompetencji badacza 

epok i dziedzin historycznych” 

do wyboru przez studenta 

z oferty IH 

min. 

60 

na ocenę  4 

*grupa zajęć „Teoria badań 

historycznych” 

do wyboru przez studenta 

z oferty IH 

min. 

30 

na ocenę  2 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): co najmniej 150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
  


