
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 

HISTORIA 

studia drugiego stopnia-profil ogólnoakademicki 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek kształcenia Historia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. 

Objaśnienie oznaczeń: 

HIS (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 

2A-studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

 

 

Symbole efektów 

kształcenia  

na kierunku 

Efekty kształcenia dla kierunku  

Historia  
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

Historia absolwent: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla obszaru 

nauk humanistycznych i 

społecznych 

WIEDZA 

HIS2A _W01 ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie 

roli tradycji historycznej w kształtowaniu kultury 

H2A_W05 

HIS2A _W02 ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w 

relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej 

i metodologicznej historii 

H2A_W01 

HIS2A _W03 zna i rozumie zależności między historią i naukami na 

poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i 

multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych 

dziedzin nauki 

H2A_W05 

HIS2A _W04 zna w wybranym języku polskim i obcym terminologię 

związaną z kierunkiem historia  

H2A_W02 

HIS2A _W05 ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i 

regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o 

źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach 

wpływania na ludzkie zachowanie 

H2A_W05 

S2A_W06 

HIS2A _W06 ma usystematyzowaną i szczegółową wiedzę w 

zakresie poszczególnych epok dziejów człowieka 

H2A_W03 

H2A_W04 

HIS2A _W07 ma poszerzoną wiedzę na temat powiązań historii z 

innymi naukami z dziedziny humanistyki 

H2A_W05 

HIS2A _W08 posiada pogłębioną wiedzę o głównych i najnowszych 

kierunkach badań w zakresie historii 

H2A_W06 

HIS2A _W09 wszechstronnie zna i dogłębnie bieżący stan badań w 

zakresie wybranego zagadnienia historycznego 

H2A_W04 

HIS2A _W10 zna i rozumie metody analizy i interpretacji oraz teorii 

najważniejszych szkół badawczych w zakresie historii 

H2A_W07 

HIS2A _W11 ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii 

argumentacyjnych wybranej epoki historycznej 

H2A_W07 

HIS2A _W12 ma gruntowną znajomość metod interpretacji źródła 

historycznego 

H2A_W07 

HIS2A _W13 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

H2A_W08 

HIS2A _W14 ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących 

między strukturami i instytucjami społecznymi oraz 

między ich elementami 

S2A_W02 

HIS2A _W15 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na struktury i 

instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi 

społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów 

życia społecznego 

S2A_W09 



UMIEJĘTNOŚCI 

HIS2A _U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i 

wykorzystuje informacje ze źródeł i opracowań 

zarówno drukowanych jak i elektronicznych 

H2A_U01 

HIS2A _U02 samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności 

badawcze oraz planuje projekty badawcze 

H2A_U03 

HIS2A _U03 samodzielnie interpretuje źródło historyczne, 

komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych 

tekstów 

H2A_U02 

H2A_U06 

HIS2A _U04 twórczo wykorzystuje nabytą wiedzę historyczną i 

metodologiczną w formułowaniu hipotez i 

konstruowaniu krytycznych argumentacji 

H2A_U01 

H2A_U06 

HIS2A _U05 określa stopień doniosłości stawianych tez dla 

badanego problemu lub argumentacji 

H2A_U02 

HIS2A _U06 trafnie analizuje kluczowe tezy, potrafi przytoczyć 

argumenty historyczne na ich obronę 

H2A_U03  

H2A_U05 

HIS2A _U07 precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie tematy, 

stawia tezy i krytycznie je komentuje 

H2A_U09 

H2A_U10 

HIS2A _U08 pisze złożone opracowania na podstawie samodzielnie 

dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i 

uwzględniając nowatorskie metody w badaniu historii 

H2A_U01 

H2A_U07 

H2A_U09 

H2A_U11 

HIS2A _U09 samodzielnie tłumaczy z łaciny bądź wybranego języka 

obcego na język polski średnio trudne źródło 

historyczne 

H2A_U01 

H2A_U11 

HIS2A _U10 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na 

język polski średnio trudne opracowanie historyczne 

H2A_U01 

H2A_U11 

HIS2A _U11 dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje 

zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje 

wszechstronne odpowiedzi na krytykę  

H2A_ U02 

H2A_U06 

H2A_U10 

HIS2A _U12 prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, 

samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój 

naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych 

H2A_U04 

H2A_U08 

HIS2A _U13 stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego 

ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz 

normatywnych uwarunkowań różnych zjawisk 

społecznych 

S2A_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

HIS2A _K01 

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i 

posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju zawodowego 

H2A_K01 

H2A_K06 

HIS2A _K02 
samodzielnie podejmuje i inicjuje działania 

profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg 
H2A_K02 

HIS2A _K03 

dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z 

własną pracą badawczą i publikacyjną, 

odpowiedzialnością przed współpracownikami i 

innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje 

aktywność w rozwiązywaniu tych problemów 

H2A_K04 

HIS2A _K04 

uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, 

interesuje się nowymi trendami w badaniu historii w 

powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i 

społecznego 

H2A_K05 

HIS2A _K05 

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz 

zachowania dziedzictwa historycznego i 

wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń 

społecznych i kulturalnych 

H2A_K06 

HIS2A _K06 
ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji 

humanistycznej dla formowania się więzi społecznych 
H2A_K06 

 


