
   

 

 

 

PROPOZYCJA ZMIAN W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA: KIERUNEK HISTORIA, 

II STOPIEŃ 
 

Instytut Historyczny pracuje nad reformą programu studiów magisterskich na kierunku 

historia. W czasie prac projektowych uwzględniliśmy liczne uwagi i postulaty zawarte w 

ankietach ewaluacyjnych wypełnianych przez studentów, którzy ukończyli te studia. Obecnie 

chcielibyśmy zaprosić do dyskusji studentów I i II stopnia. Jesteście Państwo grupą 

najbardziej zainteresowaną przyszłością studiów w naszym Instytucie i nie byłoby dobrze, 

gdyby zmiany przeprowadzono bez Waszego udziału. 

 

 

I. Uzasadnienie wprowadzenia zmian 

 

Zgodnie z założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kształcenie w 

uczelniach badawczych (a taką ma być UW) ma mieć charakter elitarny i 

zindywidualizowany. Będzie miało na celu rozwijanie u studentów kompetencji badawczych i 

wysokospecjalistycznych umiejętności zawodowych. Ten ostatni cel ma być osiągany przede 

wszystkim na studiach II stopnia. Przygotowanie się do tych zmian wymaga przemyślenia 

modelu kształcenia na studiach magisterskich na kierunku historia.  

Proponowane zmiany pozwolą zachować te elementy oferty dydaktycznej IH, które uznamy 

za najlepsze (w tym sprawdzone zajęcia z bloków) i które możemy realizować w dłuższej 

perspektywie dzięki własnej kadrze naukowej. Umożliwią one też wprowadzenie elementów, 

których obecnie w opinii studentów brakuje (np. zajęcia doskonalące warsztat, z zakresu 

NPH, zajęcia ze źródłoznawstwa, humanistyki cyfrowej, historii mówionej i innych nowych 

narzędzi badawczych, ale również z teorii wiedzy historycznej, które są realizowane co 

najwyżej jako fakultatywne zajęcia okołoseminaryjne; zajęcia wspomagające umiejętności 

komunikacyjne, czyli np. doskonalące umiejętności pisania różnego typu tekstów), 

udoskonalenie przedmiotów już prowadzonych, a także pozwolą zrezygnować z tych zajęć, 

których obecnie nie jesteśmy w stanie prowadzić własnymi siłami, a także z tych, których 

założenia lub formułę z perspektywy czasu oceniamy krytycznie.  

Głównym celem zmiany jest indywidualizacja procesu kształcenia. Każdy ze studentów 

przyjętych na II stopień studiów będzie mógł w porozumieniu z indywidualnym opiekunem 

naukowym ułożyć swoją ścieżkę kształcenia, wybierając z oferty IH i UW interesujące go 

przedmioty. Zlikwidowane zostaną obowiązkowe bloki, a w ich miejsce student będzie musiał 

uzyskać określoną liczbę punktów ECTS za zajęcia z poszczególnych, szeroko 

zdefiniowanych, grup przedmiotów (zob. niżej. Proponowany model pozwala na to, by na 

podstawie analizy indywidualnych planów studiów przewidzieć z wyprzedzeniem, na które 

przedmioty z oferty IH studenci będą się zgłaszali, a które nie cieszą się zainteresowaniem. 

Tym samym będzie łatwiej uniknąć obecnej praktyki likwidowania grup z braku 

odpowiedniej liczby zapisanych na nie studentów. 

 

 

II. Zakres wprowadzanych zmian 
 

1. Wzmocnienie badawczego charakteru kierunku poprzez zwiększenie udziału 

przedmiotów wysokospecjalistycznych, w szczególności służących doskonaleniu warsztatu. 

Pozwoli to wyraźnie zróżnicować ofertę na I i II stopniu studiów historycznych.  

2. Rezygnacja ze sztywno zdefiniowanych bloków tematycznych na rzecz 



   

 

indywidualizacji ścieżek dydaktycznych realizowanych przez poszczególnych studentów.  

3. Wprowadzenie modelu modułowego, tzn. określenie w programie jedynie typów 

zajęć, które studenci powinni zaliczyć w poszczególnych latach i przypisanych im punktów 

ECTS. Taki model pozwoli szybko reagować na potrzeby studentów. W ramach szeroko 

zdefiniowanego modułu (grupy zajęć) można dodawać i usuwać zajęcia, bez konieczności 

każdorazowej korekty programu. Nie będziemy musieli też co roku oferować tego samego 

pakietu zajęć, jak w przypadku bloków. 

4. Ograniczenie udziału zajęć ogólnouniwersyteckich w ofercie studiów, w celu 

podniesienia ogólnego poziomu oferty dydaktycznej, bądź wprowadzenie barier na wejściu, 

tj. przyjmowanie na zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane w IH UW studentów 

dysponującymi odpowiednimi kompetencjami, co pozwoli uniknąć powtarzania treści 

realizowanych na poziomie studiów licencjackich i postawić wyższe wymagania uczestnikom 

takich zajęć. 

5. Zwiększenie liczby prac pisemnych. 

6. Wprowadzenie do oferty zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne i językowe 

(zajęcia z kultury języka polskiego, zajęcia z pisania akademickiego w j. angielskim, retoryka, 

techniki prezentacji). 

7. Specjalizacje zawodowe, realizowane obok obowiązkowego programu studiów, 

powinny stanowić uzupełnienie oferty o praktyczne przygotowanie zawodowe, na możliwie 

wysokim poziomie, jednak tylko dla osób chętnych. 

8. Korekta wymagań wobec absolwentów studiów licencjackich na kierunkach innych 

niż historia, idąca w kierunku „podciągnięcia” ich wiedzy historycznej polegałaby na 

zaliczeniu w zakresie WBH, NPH z wybranej epoki oraz egzaminu z wybranej epoki na 

poziomie B. Egzamin ten zastąpiłby wymagane obecnie zaliczenie ćwiczeń z wybranej epoki. 

 

III. Opis sposobów zindywidualizowania procesu kształcenia 
 

Głównym środkiem służącym indywidualizacji procesu kształcenia jest wprowadzenie 

modelu tutorskiego adresowanego do wszystkich studentów kierunku. Model ten realizowany 

będzie w następujący sposób: 

 

1. Student w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia studiów wybiera Indywidualnego Opiekuna 

Naukowego (ION) spośród pracowników naukowych ze stopniem co najmniej doktora. 

Opiekun ten może, ale nie musi być tożsamy z promotorem pracy magisterskiej studenta. 

Można założyć, że w większości przypadków ION będzie jednocześnie promotorem, jednak 

student powinien mieć możliwość podjęcia decyzji o tym, kto będzie jego promotorem 

później niż w pierwszym semestrze, kiedy dopiero rozpoznaje i ustala dalszą ścieżkę studiów. 

Wydaje się wskazane, by dać studentowi czas na zdobycie różnych doświadczeń 

seminaryjnych. 

 

2. Student ustala indywidualny plan studiów, który jest zatwierdzany przez opiekuna nie 

później niż do końca grudnia w trakcie pierwszego semestru, i zobowiązuje się na piśmie do 

jego realizacji; w wyjątkowych okolicznościach student może dokonać korekty planu, 

wymaga to jednak uzasadnienia i zgody opiekuna. 

 

3. W indywidualnym planie studiów student uwzględnia zajęcia z oferty IH UW, w ramach 

wyznaczonej w programie liczby godzin lub punktów ECTS dla poszczególnych typów zajęć 

(seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, translatoria, inne) przyporządkowanych do 

poszczególnych semestrów kształcenia, od semestru II poczynając. Wybór, jakie zajęcia i w 

jakiej kolejności będzie realizował, zależą od indywidualnego planu studiów studenta. Tym 



   

 

samym poszczególne zajęcia nie są przypisane sztywno do danego roku studiów, lecz 

stanowią łącznie pulę, z której student mógłby swobodnie wybierać interesujące go 

przedmioty.  

 

4. Jedynie I semestr studiów będzie zawierał przedmioty obligatoryjne dla wszystkich 

studentów kierunku, w tym konwersatorium „Historia historiografii”, zajęcia z grupy 

„Doskonalenie kompetencji językowych”, pracę seminaryjną, zajęcia z nauk społecznych. 

Pierwszy semestr będzie też czasem, kiedy studenci, którzy nie ukończyli studiów 

historycznych, będą mieli szanse uzupełnienia braków w zakresie wiedzy historycznej. 

 

5. Rozliczenie roczne studenta odbywa się na podstawie przedłożonego planu studiów. 

Realizacja pełnego planu studiów będzie warunkiem uzyskania absolutorium. 

 

6. Egzamin dopuszczający z obszaru badawczego 

Zakres egzaminu oraz osobę egzaminatora ustala Indywidualny Opiekun Naukowy w oparciu 

o indywidualny plan studiów. Nie jest to więc ogólny egzamin z epoki, lecz egzamin mający 

na celu ocenę wiedzy z obszaru będącego przedmiotem badań studenta, znajomości literatury, 

a także umiejętności argumentacji i prezentacji własnych poglądów.  

 

 

 

IV. Grupy zajęć (moduły) 
 

1. Grupa zajęć: „Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych” 

Zajęcia z tej grupy służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności studenta przede wszystkim w 

zakresie wybranej przez niego jako wiodąca epoki historycznej i/lub dziedziny historii. Celem 

kształcenia w ramach tej grupy przedmiotów jest zintegrowanie różnych perspektyw 

badawczych historii. Zróżnicowany charakter (pod względem tematycznym i formalnym) 

zajęć w tej grupie pozwala studentowi pogłębić wiedzę na temat metod uprawiania historii i 

poznać w praktyce różne formy przekazywania wiedzy historycznej. 

  

2. Grupa zajęć: „Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego 

historyka” 

Są to zajęcia ze źródłoznawstwa specjalistycznego i narzędzi warsztatu historyka. W tej 

grupie znalazłby się przedmioty z zakresu typologii źródeł i szeroko rozumianego NPH. 

Zajęcia służą także rozszerzeniu kompetencji w zakresie analizy języka źródeł historycznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych. 

 

3. Grupa “Teoria badań historycznych”  

Zajęcia z tej grupy mają na celu rozszerzenie wiedzy na temat podstaw teoretycznych i 

metodologicznych badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii. Obejmowałaby 

zajęcia metodologiczne różnego typu, wprowadzenia do teorii, np. historii gospodarczej itp., 

obecnie występujące w blokach. 

 

4, Grupa zajęć: „Doskonalenie kompetencji językowych” 

Zajęcia służą podnoszeniu kompetencji w zakresie znajomości języka źródeł i opracowań 

naukowych, a także umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w językach 

międzynarodowej dyskusji naukowej (translatoria, academic writing). 

 

5 Grupa zajęć: „Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i 



   

 

komunikacji naukowej” 

Zajęcia z tej grupy mają na celu rozwój kompetencji w zakresie posługiwania się językiem 

jako narzędziem komunikacji naukowej (retoryka, kultura języka polskiego, techniki 

prezentacji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


