
 

Historia społeczna Europy 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 

 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie  

Nazwa kierunku studiów Europeistyka  

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-US1-1HSO 

Język przedmiotu Język polski  

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok I/semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Niezbędne wcześniejsze zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów, w tym w 

m.in.:  - świadectwo maturalne 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godz. wykładów  

30 godz. ćwiczeń 

Założenia i cele 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. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykłady są przygotowane jako prezentacje w Ms PowerPoint (na każdy wykład 20-30 

slajdów), które po wykładzie są udostępniane drogą elektroniczną dla studentów. Podczas 

wykładów wykorzystywane są teksty źródłowe oraz mapy(ukazujące procesy polityczne) i 

wykresy (ukazujące procesy gospodarcze). 

Po pierwszych 8 wykładach (pp. 1-8) studenci składają 30 minutowy kolokwium testowy 

(30 pytań wielokrotnego wyboru), z drugiej części wykładów jest egzamin ustny. Ocena 

końcowa jest średnią ważoną z kolokwium testowego z części pierwszej(40%) i egzaminu 

ustnego z drugiej części (60%) oraz brana pod uwagę ocena z ćwiczeń. 

Na ćwiczeniach studenci wybierają temat prezentacji multimedialnej związanej z 

problematyką zajęć, którą przedstawiają w czasie 15-20 minut. Następnie odbywa się 

dyskusja z możliwością zadawania pytań autorom prezentacji, która kończy się oceną 

dokonaną na zasadzie niejawnego glosowania przez pozostałych studentów z danej grupy. 

Pozostała część zajęć przeznaczona jest na omówienie tematu ćwiczeń z sylabusu 

przedmiotu. 

 

Symbol (numer) Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

- zna podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom 

prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o 

kulturze, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji 

oraz właściwych im więzi społecznych; 

K_W02 

 

 

- dysponuje podstawową wiedzą w zakresie współczesnych 

stosunków społecznych, kulturowych, wyznaniowych 

i etnicznych, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne 

podłoże i uwarunkowania. 

K_W07 

 

- potrafi prawidłowo ocenić przebieg wybranych procesów 

politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega 

ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i 

K_U04 



zewnętrzne uwarunkowania; 

 

- potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych 

procesów prawnych, politycznych, ekonomicznych i zjawisk 

społecznych; 

K_U06 

 

- potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować 

i interpretować konkretne procesy i specyficzne zjawiska 

społeczne dla danego kierunku studiów osadzając je w 

kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy 

kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój. 

K_U010 

 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; K_K01 

 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K_K06 

 

Punkty ECTS Należy podać liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi. 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań 

z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 
30 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 22 

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej 22 

Rozwiązywanie kazusów  

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 

Realizacja zadań projektowych  

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 31 

Egzamin i ćwiczenie 5 

Inne (wymienić jakie): zaliczenie z ćwiczeń  

 
Razem:200 

(odpowiada 8 pkt ECTS)
** 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 95 odpowiada 3,8 pkt 

ECTS
*** 

o charakterze praktycznym 170 odpowiada 6,8 pkt 

ECTS
**** 

 

  

Data opracowania: 08.05.2015 Koordynator przedmiotu: 

 

dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 

 

 

 

  



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno dla różnych form zajęć (np. wykładu i 

ćwiczeń).  

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Historia społeczna Europy 

Kod przedmiotu 1000-US1-1HSO 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok I/semestr I 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godz. wykładu  

30 godz. ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 8 pkt. ECTS 

Prowadzący  Wykłady - dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 

Ćwiczenia - dr Adam Bartnicki 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Należy zdefiniować oczekiwane efekty kształcenia (dla formy zajęć – 

wybrać właściwe z części A) 

Wiedza: 

- Student zna podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom 

prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze i 

filozofii, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz 

właściwych im więzi społecznych; 

- Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie współczesnych 

stosunków społecznych, kulturowych, wyznaniowych i etnicznych, zna 

ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne i filozoficzne podłoże i 

uwarunkowania. 

Umiejętności: 

- Student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne 

możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, 

politycznej czy kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania; 

- Student potrafi prawidłowo ocenić przebieg określonych procesów 

politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich 

przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne 

uwarunkowania; 

- Student potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i 

interpretować aktualne procesy i zjawiska społeczne osadzając je w 

kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; 

potrafi prognozować ich dalszy rozwój. 

Kompetencje społeczne: 

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 

- Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

Podać metody sprawdzania, czy zakładane efekty kształcenia zostały 

osiągnięte – ocena aktywności studenta podczas ćwiczeń, zaliczenie z 

ćwiczeń; kolokwium z części pierwszej wykładów i egzamin ustny z 

drugiej części wykładów. 

Forma i 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 egzamin ustny. Ocena końcowa jest średnią ważoną z 

kolokwium testowego z części pierwszej(40%) i egzaminu ustnego z 

drugiej części (60%).  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie kolokwium z 

pierwszej części przedmiotu oraz zaliczenie z ćwiczeń 

Ćwiczenia: prezentacje multimedialne studentów, możliwość prezentacji 

w grupach 1 - max. 3 osobowych oraz zaliczenie końcowe w formie 

ustnej – 3 pytania. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń frekwencja – możliwa 

jedna nieobecność (nieusprawiedliwiona). 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2006 

(lub wcześniejsze wydanie). 

2. Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007.  

3. Kłoczowski J., Nasza Tysiącletnia Europa, Warszawa 2010. 

4. Czubiński A., Europa XX wieku, Poznań2008. .  

5. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego, Warszawa 2005.  



6. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata, Warszawa 

2004.  

7. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii 

Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996. 

 

Treści programowe 

Wykłady Liczba godzin 

1. Wstęp, kontynent Europejski – granice w ujęciu historycznym, kulturowym i politycznym. Periodyzacja 

dziejów Europy – myśl społeczna od średniowiecza do nowożytności. Linie podziałów w Europie.  

2 h. 

2. Chrystianizacja Europy. Kształtowanie się społeczeństw stanowych. Myśl polityczna Odrodzenia. 

Absolutyzm. Reformacja i jej rola na dzieje społeczne i polityczne kontynentu. Przemiany społeczne i 

polityczne w Anglii XVII wieku. Rewolucja angielska.  

2 h. 

3. Oświecenie. Fenomen miasta i rola wspólnot wiejskich. Absolutyzm oświecony. 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 h. 

4. Polska czasów Stanisławowskich. Próby reform oraz przyczyny upadku państwa. Napoleoński  

porządek prawny. Znaczenie epoki napoleońskiej w historii społecznej i politycznej Europy.  

2 h. 

5.  Przebieg i konsekwencje Wiosny Ludów w Europie. Ostateczny upadek feudalizmu, dominacja 

stosunków kapitalistycznych. Kwestie narodowe w Europie w II połowie XIX w. Zjednoczenie Niemiec i 

Włoch. Problem kolonii. Wzrost znaczenia kwestii robotniczej.  

2 h. 

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

Nauka społeczna kościoła katolickiego. Naród i państwo.  

2 h. 

7. Pierwsza wojna światowa. Zmiany w układzie sił po I wojnie światowej. Powstanie nowych państw w 

Europie. Społeczeństwo i gospodarka państw Europy w latach 1918-1939.  

2 h. 

8. Odbudowa państwowości polskiej. Dzieje polityczne i gospodarczo-społeczne II Rzeczypospolitej. 

Stosunki narodowościowe w II RP.  

2 h. 

9. Życie i kultura społeczeństw Europy po pierwszej wojnie światowej. Demoliberalizm w Europie. 

Dyktatury w Europie w okresie międzywojennym. Autorytaryzm. Faszyzm i komunizm w Europie. Hitler 

i jego wizja świata.  

2 h. 

10. II wojna światowa. Koalicja antyfaszystowska i jej znaczenie dla kształtowania ładu powojennego w 

świecie. Społeczeństwo i gospodarka podczas II wojny światowej. Holocaust. Konferencje: teherańska, 

jałtańska, poczdamska. Podział Europy.  

2 h. 

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

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

antynazistowskiego.  

2 h. 

12. Przesiedlenia ludności w Europie po drugiej wojnie światowej. Nowy ład polityczny w Europie - od 

koalicji do „zimnej wojny”. 

2 h. 

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 h. 

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

etapy integracji. Stosunki Wschód-Zachód. Życie i kultura społeczeństw Europy po drugiej wojnie 

światowej. Zimna wojna i „odprężenie”. Rola paktów polityczno-wojskowych.  

2 h. 

15. Prezydentura Reagana w latach 80. Solidarność. Jesień Ludów 1989 r. i jej konsekwencje. Pierestrojka 

i rozpad bloku radzieckiego i ZSRR i. Procesy integracyjne w Europie.  

2 h. 

Ćwiczenia  

1. Fundamenty kultury europejskiej: filozofia grecka, prawo rzymskie; judeo-chrześcijaństwo 2 h. 

2. Europa po upadku Imperium Rzymskiego 2 h. 

3. Chrystianizacja Europy i jej konsekwencje 2 h. 

4. Pierwsze państwa średniowiecznej Europy 2 h. 

5. Początki nauki uniwersyteckiej w Europie 2 h. 

6. Renesans i reformacja w Europie 2 h. 

7. Apogeum feudalizmu – monarchie absolutne w Europie, absolutyzm oświecony 2 h. 

8. Rewolucja angielska i francuska 2 h. 

9. Rozwój myśli polityczno-prawnej w XIX wieku: liberalizm, konserwatyzm; socjalizm; marksizm, 

nacjonalizm, imperializm 

2 h. 

10. I wojna światowa i rewolucja październikowa 2 h. 

11. Europa po I wojnie światowej: państwa autorytarne i totalitarne 2 h. 

12. II wojna światowa 2 h. 

13. Podział Europy na dwa wrogie systemy polityczne, ekonomiczne i militarne po II wojnie światowej 2 h. 

14. Upadek komunizmu w Europie 2 h. 

15. Integracja europejska 2 h. 



Założenia i cele 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. 

 

         

 

 

 
         podpis osoby składającej sylabus 


