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Wykaz niezgodności program studiów/plan/USOS (TYLKO STACJONARNE) 

HISTORIA I stopień licencjat 

Nazwa 

przedmiotu 

Program studiów (uchwała 

16/2020) 

Powinno być  

Wychowanie 

fizyczne 

(zgodnie z KRK 

powinno być 60 

godzin) 

30 godzin  60 godzin 

Wybrane 

zagadnienia 

historii 

architektury i 

budownictwa + 

podstawy historii 

sztuki  

Brak wytłumaczenia na 

programie oznaczenia 

gwiazdką 

* egzamin jest wspólny dla 

historii architektury i historii 

sztuki. Oba wykłady są 

oddzielne, a egz. wspólny.   

Wybrane 

zagadnienia 

historii 

architektury i 

budownictwa  

Błąd w ECTS – 2 ECTS za 

wykład + 2 za nie wykład a 

w rozpisce jest 60h wykład. 

Suma się zgadza. 

-powinno być 4 ECTS za wykład 

Metodyka 

opracowania i 

udostępniania  

pomyłka w rubryce opisowej 

, wg teksu 3 sem ma 30h 

wykład + 15 ćwiczeń a w 4 

sem. ma 30 h ćwiczeń. W 

programie zaznaczono 

ćwiczenia w rubryce konw i 

pomylono liczbę godzin 

dano w 3 sem 30 h a w 4 

sem 45. 

W planie zajęcia w  kolumnie 

opisowej oznaczono jako 

ćwiczenia w tabeli szczegółowej 

jako konwersatorium – powinno 

być konwersatorium. 

Zgodnie z opisową częścią 

powinno być w części 

szczegółowej w sem. 3 – 30 

godz. wykł  (2pkt ECTS) + 15 

godz. konw. (1 ECTS pkt.), w 

sem.4 tylko 30 godz. konw. (2 

pkt) 

 

HISTORIA II stopnia mgr 

Nazwa przedmiotu Program studiów (uchwała 

16/2020) 

Powinno być 

Cyfrowe techniki 

dokumentacji 

zabytków kultury 

materialnej  

źle wpisana w tabelach 

liczba godzin warsztatu. W 

1 części 15 w 2 części 30. 

Wg programu studiów 

o/egz 

Powinno być 30 godzin 

warsztatu  na ocenę – o. 

 

Postępowanie 

administracyjne w 

ochronie zabytków  

o/egz Powinna być ocena – o., to są 

ćwiczenia nie ma egzaminu  

Stosunki 

międzynarodowe  

Brak formy zaliczenia Powinna być ocena za wykład i 

konw. -  o./o. 



 

Seminarium WoS  błąd w nazwie – małe o w 

wyrazie WOS;  

 

Powinno być  - WOS 

. 

Ochrona 

ruchomych i 

nieruchomych 

zabytków techniki 

źle wpisana w tabelach 

liczba godzin warsztatu. W 

1 części 30 w 2 części 15.  

Powinno być 15 godzin 

warsztatu  

Dydaktyka WOS Wg programu na początku 

tabeli 5 a na końcu 3+3+2 

rozbite na 1-3 semestr, a 

na początku wykazuje ze 

realizacja  tylko w 2 

semestrze.  

* - na dole tabeli 

wyjaśnienie, że jest 

egzamin 2 ECTS 

5 ECTS i tylko II semestr 

Nie ma egzaminu, to warsz.. – 

zaliczenie na ocenę – o. 

 

Historia w przestrzeni publicznej 

Nazwa 

przedmiotu 

Program studiów (uchwała 

133/2019) 

Powinno być 

Język obcy 

nowożytny* 

Brak wyjaśnienia znaczenia 

* 

 

zarządzeniem rektora 

dotyczącym języków obcych 

powinno być wyjaśnienie – do 

zaliczenia w semestrze 2-3 

Wprowadzenie do 

materialnego 

dziedzictwa 

cywilizacyjnego w 

przestrzeni 

publicznej 

1 ECTS za wykład+ 2 ECTS 

za nie wykład ale forma 

tylko wykładu 

Powinno być: 3 ECTS za wykład 

Pamięć i polityka 

historyczna 

Pamieci polityka 

historyczna – błąd w 

nazwie 

1 ECTS za wykład+ 2 ECTS 

za nie wykład ale forma 

tylko wykładu; 30h 

Powinno być: Pamięć i polityka 

historyczna. 

 - 3 ECTS za wykład;  

 

 

 

Interpretacje 

historii 

1 ECTS za wykład+ 2 ECTS 

za nie wykład ale forma 

tylko wykładu; 30h 

Powinno być:  

3 ECTS za wykład;  

 

 

 

Warsztaty 

pisarskie 

Zal/egzamin Powinno być tylko:   Zal.   

Pozyskiwanie 

funduszy i 

zarządzanie 

grantami  

Pozyskiwanie funduszy i  Obcięty tekst- brakuje 

„zarządzanie grantami” 

e-historia Warsztat - Nie ma formy 

wykładu a ma 1 ECTS za 

wykład i 2 za nwykł. 

Powinno być: (niewyk) 3 ETS 

Oral history W jednej kolumnie 30 w 

drugiej 15 w kolejnej 30 

Powinno być 30 godz. warsz. 



Public relations, 

przedsiębiorczość, 

organizacja pr 

Ucięło nazwę. Jest: 

Public relations, 

przedsiębiorczość, 

organizacja pr 

 

Analogicznie ucięło w 

planie anglojęzycznym. 

Powinno być: Public relations, 

przedsiębiorczość, organizacja 

projektów historycznych 

Praca mgr Praca mgr Powinno być: Egzamin 

magisterski i praca magisterska 

Forma zaliczenia Z pkt widzenia pozostałych 

programów studiów z 

oferty IH oraz że „zal” też 

jest formą zaliczenia tam 

gdzie jest ocena końcowa 

powinno być zal.oc lub po 

prostu o. jak w pozostałych 

programach – jeżeli z 

danego przedmiotu jest 

ocena w skali 2-5 

Powinno być: o. 

Zmienić wszędzie tam gdzie zal ocena (o) 

Dziedzictwo kultury materialnej  

Nazwa przedmiotu Program studiów (uchwała 

133/2019) 

Powinno być 

Język obcy 

nowożytny* 

Zal./egz. Powinno być: oc./egz 

Walory 

turystyczne 

Dolnego Śląska 

W programie 5 ECTS 

wykład – brak pkt za ćw. 

Powinno być rozpisane: wykł. 2 

pkt. , ćw.-3 pkt 

Epigrafia 

sepulkralna 

XVIIXX 

w. 

Błąd w ECTS. Jest 1 za 

wykład  i 1 za ćw. 

Powinno być tylko  2 ECTS za 

wykład  

Muzealnictwo egz. Powinno być  -zal.-oc.  

Techniki 

dokumentacji 

nieruchomych i 

ruchomych 

zabytków techniki 

oraz 

przemusłu 

Literówka w wyrazie 

przemysł (u zamiast y 

napisane) 

Techniki dokumentacji 

nieruchomych i ruchomych 

zabytków techniki oraz 

przemysłu  

Architektura i 

budownictwo - 

specyfika i wzorce 

lokalne* 

Architektura i budownictwo  

specyfika i wzorce lokalne 

- brak wyjaśnienia 

znaczenia * usunąć * 

egz. 

Powinno być: 

 Architektura i budownictwo - 

specyfika i wzorce lokalne. 

Powinno być: 

egz. 

Style, formy i 

detale w 

architekturze* 

Style, formy i detale w 

Architekturze * 

- brak wyjaśnienia 

znaczenia * usunąć * 

Powinno być: Style, formy i 

detale w architekturze zal.-oc.  

 


