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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Pierwszy rok studiów/Semestr pierwszy 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2HSE 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Historia społeczna Europy 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 0  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 0  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest ukazanie politycznych, społeczno-gospodarczych i 
kulturalnych procesów w Europie w okresie od średniowiecza do czasów 
dzisiejszych. Zrozumienie głównych etapów kształtowania się cywilizacji 
europejskiej, zarówno na poziomie procesów politycznych i gospodarczych jak i na 
poziomie myśli społecznej ukazując rolę systemów demokratycznych oraz wolnego 
rynku, a także znaczenia rozwoju nauki i nowoczesnych technologii. 

 

 
 
Wymagania wstępne 

Matura na poziomie szkoły średniej. Warunkiem zrozumienia problematyki 
podejmowanej w ramach przedmiotu jest ogólna znajomość historycznego tła 
procesów ewolucyjnych świata. 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

1. Analiza wydarzeń oraz procesów społecznych i ekonomicznych, w wyniku 
których uformowały się cywilizacje współczesnej Europy: narodziny 
ustroju feudalnego, pojawienie się idei renesansu, rozwój miast, rewolucja 
przemysłowa, pojawienie się kapitalizmu, liberalizmu, socjalizmu i 
komunizmu.  

2. Przemiany w okresie I wojny światowej i w okresie międzywojennym. II 
wojna światowa. Ład europejski po II wojnie światowej: rozpad wielkiej 
koalicji, podział Europy, okres „zimnej wojny”. Równowaga sił i odprężenie 
w stosunkach Wschód-Zachód.  

3. Renesans demokracji oraz idei koegzystencji i integracji. Dekolonizacja a 
Europa. Konflikty w Europie powojennej.  

4. Kryzys i upadek systemu wschodnioeuropejskiego. Ewolucyjna 
intensyfikacja procesów integracyjnych na kontynencie europejskim. 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
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1. Wstęp, kontynent Europejski – granice i cechy szczególne. 

Rozpad państwa frankońskiego i powstanie państw 
narodowych w Europie. Kształtowanie się społeczeństw 
stanowych i reprezentacji stanowej. Specyfika zgromadzeń 

stanowych.  

2 

2. Chrystianizacja Europy i kryzys chrześcijaństwa. 

Reformacja w Europie i jej wpływ na dzieje społeczne i 
polityczne kontynentu. Rola doktryn reformatorów religijnych 

w rozwoju Europy. Wojny religijne i ich konsekwencje. 

2 

3. Myśl polityczna odrodzenia w Europie i jej wpływ na 
kształtowanie i rozwój absolutyzmu monarszego. Specyfika 
ustroju absolutnego w poszczególnych państwach Europy. 

Absolutyzm oświecony. 

2 

4. Przemiany społeczne i polityczne w Anglii XVII wieku. 

Rewolucja angielska, skutki społeczne, gospodarcze i 
polityczne. Rewolucja francuska i jej wpływ na dzieje 

kontynentu. Podłoże ideologiczne rewolucji. Podstawowe 
dokumenty prawne: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 
zniesienie feudalizmu, nowe rozwiązania ustrojowe. 

2 

5. Polska czasów Stanisławowskich. Próby reform oraz upadek 
państwa. Przyczyny upadku, stosunek państw i społeczeństw 

europejskich. Znaczenie epoki napoleońskiej w historii 
społecznej i politycznej Europy. 

2 

6. Powstanie doktryn politycznych i ich ewolucja w XIX wieku. 
Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm. 

2 

7. Przebieg i konsekwencje Wiosny Ludów w Europie. 

Ostateczny upadek feudalizmu, dominacja stosunków 
kapitalistycznych. Europa w II połowie XIX w. Zjednoczenie 

Niemiec i Włoch. Problem kolonii. Wzrost znaczenia kwestii 
robotniczej. Nauka społeczna kościoła katolickiego. 

2 

8. Zmiany w układzie sił po I wojnie światowej. Powstanie 
nowych państw. Demoliberalizm a nowe zjawiska społeczno-

polityczne: autorytaryzm, faszyzm, komunizm. 

2 

9. Odbudowa państwowości polskiej. Dzieje polityczne II 

Rzeczypospolitej. Prawa mniejszości i Traktat Mniejszościowy 
(Mały traktat Wersalski). Stosunki narodowościowe w II RP.  

2 

10. Dyktatury w Europie w okresie międzywojennym. Relacje 
większości i mniejszości w państwie narodowym w XX stuleciu 

na przykładzie krajów bałtyckich. 

2 

11. II wojna światowa. Koalicja antyfaszystowska i jej 

znaczenie dla kształtowania ładu powojennego w świecie. 
Konferencje: teherańska, jałtańska, poczdamska. Podział 
Europy.  

2 

12.Polskie państwo podziemne. Związek Walki Zbrojnej-Armia 
Krajowa i Delegatury Rządu. Wymiar sprawiedliwości 

polskiego państwa podziemnego. Koncepcja wyzwolenia 
kraju. Bałtycki model oporu antynazistowskiego. 

2 
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13. Stalinizm w ZSRR i państwach bloku sowieckiego. Próby 

oporu społecznego w państwach komunistycznych w Europie 
(powstanie berlińskie, Czerwiec i Październik 1956 r. , 
powstanie węgierskie, Praska Wiosna). 

2 

14. Dzieje polityczne Europy Zachodniej po II wojnie 
światowej. Obecność USA w Europie. Geneza i etapy 

integracji. Stosunki Wschód-Zachód. Zimna wojna i 
„odprężenie”. Rola paktów polityczno-wojskowych.  

2 

15. Jesień Ludów 1989 r. i jej konsekwencje. Rozpad ZSRR i 
bloku radzieckiego. Procesy integracyjne w Europie.  

2 

Razem godzin 30 

 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2006 (lub 
wcześniejsze wydanie); 

2. Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007. 
3. Czubiński A., Europa XX wieku, Poznań 2008. 
4. Kitchen M., Historia Europy 1919-1939, Wrocław 2009. 
5. Pomocna literatura: Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971 (lub 

późniejsze wydania). 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Po pierwszych 8 wykładach (pp 1-8) studenci składają 30 minutowy kolokwium 
testowy (30 pytań wielokrotnego wyboru). 
Z drugiej części wykładów jest zaliczenie ustne. Ocena końcowa jest średnią z 
kolokwium testowego z części pierwszej i kolokwium ustnego z drugiej części.  

 

 
 

 


