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1.

nazwa kierunku

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW POCHODZENIA POLSKIEGO NA STUDIA W POLSCE

2.
3.
4.

poziom kształcenia
profil kształcenia
forma prowadzenia studiów

--------------------------------ogólnoakademicki
stacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Historia Polski

Kod modułu: KHP

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty kształcenia modułu
kod efektu kształcenia
modułu
KHP_1
KHP_2
KHP_3
KHP_4
KHP_5
KHP_6
KHP_7
KHP_8
KHP_9
KHP_10
KHP_11

opis efektu kształcenia
Student zna terminologię, strategie i metody badań stosowane w naukach historycznych.
Student posiada wiedzę na temat rozwoju kultury polskiej w oparciu o historię Polski.
Student posiada wiedzę o zróżnicowanej strukturze kultury polskiej wynikającej z jej dziejów oraz kontaktów z innymi
kulturami.
Student posiada pogłębioną wiedzę na temat dziejów Polski oraz jej miejsca i obecnej sytuacji w obszarze krajów
europejskich.
Student posiada wiedzę o instytucjach kultury, w szczególności tych zajmujących się zachowaniem dziedzictwa
historycznego i kulturowego narodu.
Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informację źródłową i naukową w zakresie studiów nad historią;
potrafi na tej podstawie formułować wnioski dotyczące dziejów Polski.
Student potrafi konfrontować ze sobą różne fakty historyczne i na ich podstawie wyciągać prawidłowe wnioski.
Student potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji źródła historycznego z wykorzystaniem odpowiednich
narzędzi badań historycznych.
Student jest świadom znaczenia udziału historii Polski w tworzeniu współczesnego świata i Europy.
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących historii Polski, dokonuje samooceny swojej
kompetencji, rozumie potrzebę i znaczenie pogłębiania wiedzy historycznej dla swojego ciągłego rozwoju kulturowego.
Student interesuje się bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi i chętnie w nich uczestniczy aby poszerzać swoją wiedzę
na temat historii i tradycji.

kod efektu
kształcenia
kierunku
KP_W02
KP_W03
KP_W04
KP_W08
KP_W13
KP_U01

stopień
realizacji
(skala 1-5)
1
2
2
5
2
3

KP_U02
KP_U06

2

KP_K11
KP_K01

3

KP_K12

2

2
1
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3. Opis modułu
Opis

Wymagania wstępne
modułu

Student w czasie zajęć z historii Polski nabywa wiedzą dotyczącą najważniejszych wydarzeń historycznych od początku powstania państwa
polskiego do czasów współczesnych. Zapoznaje się z wydarzeniami , które miały duży wpływ na rozwój oraz kształt państwa polskiego, jak
również krajów europejskich. Zostają mu przedstawione najważniejsze prądy historyczne, które swoim zasięgiem obejmowały obszar Europy i
świata. Podczas prezentacji tekstów źródłowych uczy się na ich podstawie wyciągać trafne wnioski dotyczące ich znaczenia dla historii i kultury
Polski. Uczy się myślenia diachronicznego, poprzez chronologiczne uporządkowanie dat oraz wydarzeń historycznych. Jest świadomy roli
historii we współczesnym świecie i jej wpływu na kształtowanie się kultury Polski, Europy i świata.
--------------------------

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu
kod
KHP_w_1

nazwa (typ) sposobu weryfikacji
egzamin

opis szczegółowy
test z wiedzy o historii Polski

efekt(-y) kształcenia modułu
KHP_1, KHP_2, KHP_3, KHP_4, KHP_5,
KHP_6, KHP_7, KHP_8, KHP_9, KHP_10,
KHP_11

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej)
nazwa
KHP_fs_1

konwersatorium

forma prowadzenia zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
pogadanka dydaktyczna,
dyskusja; metoda problemowa,
analiza tekstów źródłowych

suma godzin:

liczba
godzin
30

30

praca własna studenta
opis
samodzielna, wnikliwa lektura zadanych
tekstów dotyczących historii Polski,
sporządzenie na ich podstawie notatek;
samodzielna analiza źródeł
historycznych
suma godzin:

liczba
godzin
120

120

sposób weryfikacji
efektów kształcenia
KHP_w_1

suma punktów:

punkty
ECTS
5

5

