
 

UCHWAŁA Nr 19/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku  
historia w przestrzeni publicznej – studia drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych kierunek historia w przestrzeni publicznej (Public History) - studia drugiego 
stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w formie stacjonarnej. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia w przestrzeni publicznej  
- studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 określa się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego  

stopnia (2-letnie magisterskie) rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 w 
brzmieniu: 

 
„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki dowolnego 
kierunku studiów, zainteresowani funkcjonowaniem historii w przestrzeni publicznej. Kandydaci 
przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów.”. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 19/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Nazwa kierunku studiów: historia w przestrzeni publicznej 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: historia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
historia w przestrzeni publicznej. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  
historia w przestrzeni publicznej absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania pamięci o 
przeszłości, jej kształtowania i wykorzystywania w sferze publicznej. 

H2A_W01 

K_W02 Zna na poziomie rozszerzonym terminologię właściwą naukom 
historycznym, archiwistyce, edytorstwu. 

H2A_W02 

K_W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów i wydarzeń historycznych, 
szczególnie obecnych w debacie i przestrzeni publicznej.   

H2A_W03 

K_W04 Ma wiedzę na temat badania pamięci historycznej oraz sposobów, 
środków i narzędzi jej upowszechniania. 

H2A_W04 

K_W05 Ma wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki, medioznawstwa, 
technologii informacyjnej i innych dyscyplin, wykorzystywanych w 
procesie upowszechniania wiedzy historycznej, a także w badaniach 
tego procesu. 

H2A_W05 

K_W06 Ma szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji kultury 
oraz innych ciał, biorących udział w kształtowaniu pamięci 
historycznej i polityki historycznej. 

H2A_W06 

K_W07 Zna światowe i europejskie trendy badawcze oraz praktyczne 
przedsięwzięcia z zakresu public history  

H2A_W06 

K_W08 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych form historii i pamięci funkcjonujących w 
przestrzeni publicznej. 

H2A_W07 

K_W09 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

H2A_W08 

K_W10 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej 
zmienności jego znaczeń. 

H2A_W09 

K_W11 Ma zaawansowaną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we 
współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcjonowania tam wątków historycznych. 

 

 

H2A_W10 
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K_W12 Ma uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę 
na temat zasad digitalizacji oraz form opracowania, udostępniania i 
popularyzacji wiedzy o źródłach historycznych za pomocą narzędzi 
teleinformatycznych. 

H2A_W04 

K_W13 Zna teoretyczne zagadnienia procesu edycji różnego rodzaju tekstów 
(literackich, źródeł historycznych, publikacji prasowych, tekstów 
użytkowych). 

H2A_W03 

K_W14 Wie, na czym polega praca redakcji współczesnego wydawnictwa, 
redakcji czasopisma i strony internetowej. 

H2A_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 
informacje z zakresu funkcjonowania historii w przestrzeni publicznej 
i formułować na tej podstawie krytyczne sądy. 

H2A_U01 

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac 
innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i 
konstruowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentację 
wyników w sposób przystępny dla tzw. szerokiego odbiorcy. 

H2A_U02 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 
badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do 
rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową. 

H2A_U03 

K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w 
zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych, związanych z funkcjonowaniem historii 
w przestrzeni publicznej.  

H2A_U04 

K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w 
zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia, 
uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich 
znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-
kulturowym oraz roli w kształtowaniu pamięci historycznej. 

H2A_U05 

K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań, 
zarówno na użytek akademicki, jak i popularyzatorski. 

H2A_U06 

K_U07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach 
kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz 
umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i 
w różnych mediach. 

H2A_U07 

K_U08 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie historii oraz z 
tzw. "szerokim" odbiorcą treści historycznych. 

H2A_U08 

K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych przekazów 
pisemnych i medialnych w języku polskim i wybranym języku obcym 

H2A_U09 

K_U10 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w 
języku polskim i języku obcym w zakresie public history. 

 

H2A_U10 
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K_U11 Potrafi wykorzystywać w praktyce edytorskiej media tradycyjne i 
cyfrowe. 

H2A_U03 

K_U12 Potrafi wykonywać podstawowe prace edytorskie (redakcja, 
adjustacja, korekta tekstów). 

H2A_U03 

K_U13 Ma umiejętności językowe w zakresie historii zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. 

H2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, z wykorzystaniem nie 
tylko tradycyjnych instrumentów edukacyjnych; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób. 

H2A_K01 

K_K02 Jest świadomy konieczności krytycznej recepcji przekazów 
historycznych funkcjonujących w przestrzeni publicznej i potrafi 
przekazać tę krytyczną postawę innym, w tym nieprofesjonalistom. 

H2A_K02 

K_K03 Potrafi koordynować i współorganizować przedsięwzięcia z zakresu 
public history. 

H2A_K03 

K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
popularyzacją wiedzy historycznej. 

H2A_K04 

K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy. 

H2A_K05 

K_K06 Systematycznie śledzi funkcjonowanie pamięci o przeszłości w 
przestrzeni publicznej oraz świadomie włącza się w jego 
kształtowanie, z wykorzystaniem różnorodnych, nowatorskich form 
przekazu oraz z poszanowaniem zasad etycznych. 

H2A_K06 

 
 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


