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Nazwa kierunku studiów: Militarioznawstwo i historia wojskowości 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: 6 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

   

l.p.  
Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  
Wojna i wojskowość do upadku 

Imperium Rzymskiego 

Organizacja armii starożytnych. Miejsce sił zbrojnych w organizacji państwa starożytnych. Przebieg 

najważniejszych konfliktów w starożytności. Narodziny piśmiennictwa wojskowego. Podstawowe 

zagadnienia strategii i taktyki w starożytności. 

2.  Zarys dziejów Wojska Polskiego 

Wojsko Polskie – wprowadzenie do problemu. Początki polskiej wojskowości X-XII w.  

Siły zbrojne Piastów i Jagiellonów. Powstanie i cechy staropolskiej sztuki wojennej.  

Przemiany organizacyjne wojska Rzeczypospolitej Szlacheckiej w XVI i XVII w. Polska sztuka wojenna 

w konfliktach XVII stulecia na tle tendencji europejskich. Upadek wojska polskiego w XVIII w. Wojsk 

Polskie w okresie upadku Rzeczypospolitej 1792-1807. Armia Księstwa Warszawskiego i polskie 

formacje wojskowe doby napoleońskiej. Wojsko Polskie Królestwa Polskiego i wojna polsko-rosyjska. 

Przerwana ciągłość – polskie formacje wojskowe przed 1914 r. Droga do odrodzenia Wojska Polskiego 

1914-1921. Wojsko Polskie II RP 1921-1947. Polskie formacje wojskowe i konspiracyjne w czasie II 

wojny światowej. Geneza i cechy ludowego Wojska Polskiego. 

3.  
Uzbrojenie i technika 

wojskowa 

Historia broni białej od starożytności do czasów współczesnych. Historia rozwoju broni palnej. Historia 

rozwoju broni oblężniczej. Rozwój technicznych środków walki w wieku XIX i XX. 

4.  Strategia 

Ewolucja sztuki wojennej od czasów najdawniejszych do XXI w. Podział i poziomy sztuki wojennej, od 

czasów najdawniejszych do XXI w. Analiza wybranych przykładów działań w skali taktycznej, 

operacyjnej i strategicznej. 



2 

5.  Strategia w wojnach morskich 

Cykl 15 wykładów dzieli się na cztery grupy tematyczne. Podstawa wyodrębnienia 3 spośród nich jest 
rozwój techniki, a to: czasy wioseł (1 wykład), czasy żagla (2-3 wykłady), wiek pary (8-10), Ostatni 
dział poświęcony jest współczesności (1-2 wykłady). Jakkolwiek główny wątek tworzy przedstawienie 
zagadnień zw. z rywalizacja o panowanie na morzu, osobny temat poświęcony jest zagadnieniom 
strategii morskiej państwa średniej wielkości (przypadek Polski, 1 wykład). Każdy z wymienionych 
tematów przedstawiono opierając się na praktycznych przykładach epizodów militarnych oraz odwołań 
do historii techniki - wyzyskując materiał ilustracyjny oraz informując o możliwościach poszerzenia 
wiedzy poprzez wyzyskanie dostępnej literatury przedmiotu. 

6. Broń pancerna i mechanizacja wojny 

Rewolucja w środkach transportu i jej wpływ na mechanizację wojny. Pierwsze koncepcje konstrukcji 

czołgu. Doświadczenia z użyciem czołgów w I wojnie światowej. Niemieckie problemy z rozwojem borni 

pancernej podczas I wojny światowej. Początkowy etap rozwoju teorii wojny pancernej w Wielkiej 

Brytanii (Fuller, Liddell Hart). Współpraca niemiecko-sowiecka w dziedzinie rozwoju broni pancernej. 

Użycie czołgów w konfliktach zbrojnych w latach 1918-1939. Mechanizacja armii jako problem 

ekonomiczny. Rozwój teorii wojny pancernej w Niemczech (Guderian, Eimannsberger, Nehring). 

Rozwój broni pancernej w ZSRS do 1941 r. Mit Blitzkriegu 1939-1943. Broń pancerna w końcowym 

etapie II wojny światowej. Wojska pancerne okresu zimnej wojny. Kryzys czołgu u progu XXI w 

7. 
Kawaleria jako czynnik manewru na 

przestrzeni dziejów 

Początki wykorzystania koni do celów wojskowych – rydwany, wozy, jeźdźcy. Jazda w świecie greckim 

i rzymskim. Rola jazdy w wojskowości ludów wschodu i ludów koczowniczych. Rola jazdy do X w. n.e. 

Powstanie stanu rycerskiego. Kulturowe, społeczne i ekonomiczne konotacje dominacji jazdy na polu 

wali do XV w. Szyki kawaleryjskie do końca XV w. Rozwój broni palnej i przeobrażenia roli jazdy w 

nowożytnej wojskowości zachodnioeuropejskiej  - reformy hiszpańskie, holenderskie, szwedzkie i 

francuskie. Specyfika roli jazdy w wojskowości I Rzeczypospolitej. Odrodzenie manewrowej roli 

kawalerii w czasach fryderycjańskich i napoleońskich. Kawaleria wobec przemian technicznych drugiej 

połowy XIX w. Koncepcje użycia kawalerii przed 1914 r. Rola kawalerii podczas I wojny światowej. 

Dyskusje nad rolą kawalerii w okresie międzywojennym. Zmierzch operacyjnej roli kawalerii i 

mechanizacja wojny 

8. Wojna i wojskowość w wiekach średnich 

Organizacja armii średniowiecznych, logistyka, sztuka prowadzenia kampanii, sztuka prowadzenia 

bitew, mit rycerski, wyprawy krzyżowe, specyfika wschodniego TDW w Europie, jego specyfiki i 

właściwości w średniowieczu, główne konflikty zbrojne epoki. 

9. Lotnictwo i nowe wymiary pola walki 

Pierwsze koncepcje użycia balonów i statków powietrznych. Wynalezienie samolotu. Rola lotnictwa u 

progu I wojny światowej. Rozwój teorii wojny powietrznej podczas I wojny światowej. Samoloty 

myśliwskie 1914-1918. Siły bombowe 1914-1918. Rozwój koncepcji wojny powietrznej po 1918 r. 

Brytyjskie koncepcje wojny powietrznej. Amerykańska wizja roli lotnictwa. Siły powietrzne Niemiec i 

ZSRS. Wojna powietrzna w l. 30. XX w. Siły powietrzne podczas II wojny  światowej. Rozwój lotnictwa 

pokładowego i bombardowania strategiczne. Wpływ silnika odrzutowego i broni kierowanej na rozwój 

sił powietrznych. W stronę koncepcji bitwy powietrzno-lądowej. 

10.  
Rozwój i znaczenie broni masowego 

rażenia 

Przypadki zastosowanie broni masowego rażenia w epokach dawnych. Stosowanie borni biologicznej 

na przestrzeni dziejów. Rozwój broni chemicznej przed 1914 r. Doświadczenia z użyciem broni 

chemicznej w I wojnie światowej. Ograniczenia w dostępie i użyciu broni chemicznej pod 1918 r. 

Humanitaryzacja wojny a broń B i C.  Droga do wynalezienia broni nuklearnej. Amerykańskie doktryny 

użycia broni nuklearnej po 1945 r. Równowaga nuklearna i  koncepcja MAD. Rozwój tzw. triady 
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nuklearnej. Nuklearne tabu. Ryzyko wybuchu wojny nuklearnej. Użycie borni chemicznej i biologicznej 

po 1945 r. Problem obrony przeciwrakietowej w l. 80. Druga zimna wojna i traktaty SALT i START. 

11. Organizacja armii 
Organizacja militarna społeczeństwa. Historia organizacji armii od czasów antycznych po dziś. Ewolucja 

struktur administracyjnych. Ewolucja struktur taktycznych. Źródła i ich charakterystyka 

12. Wojsko a gospodarka 

Gospodarcze podstawy armii starożytnych i średniowiecznych. Gospodarcze podstawy armii po 

rewolucji prochowej. Gospodarka a wojsko w dobie mechanizacji wojny. Przemiany gospodarcze a 

model armii. Wojna totalna a gospodarka na przykładzie wojen światowych. Gospodarcze fundamenty 

zimnej wojny. Gospodarka państwa a możliwości strategiczne. Źródła i ich charakterystyka. 

13. 
Wojna i wojskowość do wybuchu 

Rewolucji Francuskiej 

Strategia i taktyka w epoce nowożytnej. Rewolucja czarnoprochowa. Organizacja armii nowożytnych. 

Miejsce armii nowożytnych w systemach politycznych nowożytnego świata. Piśmiennictwo wojskowej 

nowożytności. 

14. 
Zarys dziejów wywiadu i służb 

specjalnych 

Wiedza na temat działań wywiadowczych w czasach starożytnych. Służby wywiadowcze i rola 

informacji w średniowieczu. Powstanie służb wywiadowczo-informacyjnych państw nowożytnych. 

Wywiad wojskowy i szpiegostwo w epoce napoleońskiej. Instytucjonalizacja tajnych służb w Europie 

po 1815 r. Rekonesans i zbieranie informacji w pracach instytucji wojskowych. Powstanie 

profesjonalnych wojskowych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych u schyłku XIX w. 

Szpiegostwo, sabotaż i działania specjalne podczas Wielkiej Wojny. Rozwój służb wywiadowczych w 

dwudziestoleciu międzywojennym. Specyfika wywiadu sowieckiego. Przebieg i skutki operacji Trust. 

Sukcesy i klęski Oddziału II Sztabu Generalnego WP. Wywiad i jego rola podczas II wojny światowej. 

Rozwój koncepcji działań asymetrycznych i specjalnych. Walka wywiadów  po 1945 r. 

15. 
Wojna i wojskowość do wybuchu I 

wojny światowej 

Organizacja armii w XIX stuleciu, główne konflikty zbrojne XIX stulecia (powstanie listopadowe, wojna 

krymska, wojny zjednoczeniowe, wojna rosyjsko-turecka, wojna rosyjsko-japońska, wojny bałkańskie, 

wojny kolonialne)  sposoby kompletowania sił zbrojnych, rola sił zbrojnych w systemie politycznym w 

XIX w., wpływ przemian technicznych na rozwój strategii i taktyki w XIX w. 

16. Myśl wojskowa 

Pojęcie myśli wojskowej i jej miejsce w badaniach historyczno-wojskowych. Rozwój myśli wojskowej 

od starożytności do czasów współczesnych. Piśmiennictwo wojskowe, a myśl wojskowa. Proces 

kształtowania doktryn wojennych, rola studiów analitycznych, planów wojennych, memoriałów i innych 

w tym procesie. 

17. Wojsko i społeczeństwo 

Dlaczego ludzie walczą? Filozoficzne, antropologiczne, biologiczne i demograficzne teorie wojen. Stan 

wojskowy. Socjologia wojska. Cywilne i wojskowe piśmiennictwo militarne. Wojna a cywilizacja. 

Staropolska sztuka wojenna. Rewolucje militarne w przeszłości i współcześnie. Aprowizacja i 

finansowanie armii na przestrzeni dziejów. Żołnierz na przestrzeni dziejów. Życie w armii masowej. 

Społeczeństwa wobec I wojny światowej. Wojsko i społeczeństwo do końca zimnej wojny 

18 
Środki komunikacji i transportu a 

prowadzenie wojny 

Czas i przestrzeń. Podróżowanie w epokach dawnych. Możliwości marszowe armii od starożytności do 

czasów napoleońskich. Problemy logistyki od starożytności do czasów napoleońskich. Rozwój 

budownictwa drogowego i mostowego od starożytności do czasów nowożytnych. Państwa nowożytne i 
rozbudowa sieci dróg bitych. Koncepcja wojny manewrowej i rola sieci komunikacyjnej w XVII-XIX. 

Rzeki jako linie operacyjne. Rewolucja techniczna XIX w. a rozwój środków transportu. Rozwój sieci 

kolejowej w Europie i na świecie. Pierwsze próby transportów kolejowych do celów wojskowych. Koleje 
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w konfliktach zbrojnych 1859-1871.  Mobilizacja z użyciem kolei do 1914 r. Silnik spalinowy i rozwój 

motoryzacji. Rozwój sieci drogowej i autostradowej po I wojnie światowej. Powstanie wojsk 

zmotoryzowanych i zmechanizowanych 

19. 
Wojna i wojskowość do końca zimnej 

wojny 

Główne problemy historii wojskowej po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Rozwój technicznych 

środków walki między wojnami światowymi. Druga wojna światowa i rozwój militarny w jej trakcie. 

Rewolucja nuklearna i jej wpływ na prowadzenie działań zbrojnych w kontekście zimnej wojny. 

Przyczyny zakończenia zimnowojennych zmagań. 

20. 
Vademecum badań historyczno-

wojskowych 

Miejsce historii militarnej wśród nauk historycznych. Struktura historii militarnej. Historia militarna a 

nauki wojskowe i nauki o bezpieczeństwie. Historiografia militarna. Źródła ich rodzaje i 

charakterystyka. Podstawowe kategorie sztuki wojennej. Zasady tworzenia przypisów i bibliografii. 

21. Świat w epoce starożytnej 

Wstęp; metody i źródła historii starożytnej, sprawy formalne i techniczne. Stosunki etniczne na 

starożytnym Bliskim Wschodzie. Egipt faraonów. Sumerowie i Babilonia. Kreta minojska i Mykeny. 

Społeczeństwo Grecji czasów archaicznych i polis grecka. Wielka Kolonizacja, falanga i tyrania w Grecji 

archaicznej. 8. Persja Achemenidów, wojny grecko-perskie. Ateny czasów klasycznych, demokracja 

ateńska. Sparta. Życie prywatne w Grecji. Grecki „styl życia”. Grecka kultura klasyczna. Wojna 

peloponeska i jej skutki; Grecja w okresie kryzysu polis. Wzrost Macedonii Filipa i podboje Aleksandra. 

Świat hellenistyczny. Italia przedrzymska; Etruskowie i Grecy w Italii, początki Rzymu. Wzrost Rzymu 

i podbój Italii. Ustrój i społeczeństwo Republiki. Kartagina i wojny punickie, podboje rzymskie w 

basenie Morza Śródziemnego. Upadek Republiki. August i Pryncypat. Społeczeństwo grecko-rzymskie 

w czasach rozkwitu Cesarstwa. Miasta grecko-rzymskie. Życie prywatne i codzienne Rzymian. Religie 

i kulty grecko-rzymskie. Chrześcijaństwo w świecie rzymskim. Kryzys III wieku i Dioklecjan. Przełom 

Konstantyński, Dominat. Upadek Cesarstwa na Zachodzie i Wędrówka Ludów. 

22. Polska i świat w średniowieczu 

Węzłowe problemy dziejów powszechnych V-XV w. Dzieje ziem polskich X-XV w. Migracje. Etnogeneza. 

Formowanie się struktur państwowych i miejskich. Chrystianizacja kultury. Styki 

międzycywilizacyjnych. Dzieje gospodarcze. 

23. 
Polska i świat do wybuchu Rewolucji 

Francuskiej 

Węzłowe problemy dziejów powszechnych XV - XVIII w. Dzieje Polski  XV-XVIII w. Procesy migracji i  

etnogenezy. Zmiany w strukturach państwowych i społecznych. Reformacja i kontrreformacja. 

Kolonizacja i ekspansja państw europejskich. Ekspansja kultury europejskiej. Styki 

międzycywilizacyjnych. Dzieje gospodarcze nowożytności. 

24. 
Polska i świat do wybuchu I wojny 

światowej 

Węzłowe problemy dziejów powszechnych XIX  w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski w 

XIX w., w tym m.in. procesów społecznych związanych z rozwojem przemysłu, transportu, środków 

komunikacji społecznej w XIX w. Przeobrażenia polityczne związane z rozwojem nacjonalizmu, ruchów 

socjalistycznych, ruchów liberalnych, ruchów demokratycznych. 

25. Polska i świat do końca zimnej wojny 

Historia Polski i powszechna po I wojnie światowej, spór orientacyjny, sprawa polska w obu wojnach 

światowych, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne dziejów II RP (polityka zagraniczna, problemy 

polityczne,  problem przywództwa Piłsudskiego, problem narodowościowy, przemiany gospodarcze, 

wielki kryzys, problemy społeczne); ład wersalski, ewolucja systemów politycznych w Europie w latach 

1918-1939 (demokracja liberalna, autorytaryzm, faszyzm, narodowy socjalizm,  komunizm), presja 

dyktatur, rozumienie odmienności doświadczeń Europy wschodniej i zachodniej podczas wojny i po II 

wojnie światowej, Historia Polski po II wojnie światowej, znaczenie II wojny światowej, doświadczenie 
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komunizmu, historia opozycji demokratycznej w PRL; historia ZSRR i Europy wschodniej po 1945 r., 

rozumianej najważniejszych procesów politycznych, cywilizacyjnych, gospodarczych, społecznych 

świata po II wojnie światowej. 

26. Archiwa wojskowe w Polsce i zagranicą 

Dzieje polskich archiwaliów wojskowych do 1918 r. Archiwa wojskowe 1918-1939. Straty i 

rozproszenie archiwaliów polskich podczas II wojny światowej. Wojskowa sieć archiwalna w latach 

1945-1989. CAW i archiwa podległe w latach 1989-2016. Współczesna struktura wojskowej sieci 

archiwalnej.  Akta proweniencji wojskowej w archiwach podległych NDAP. Polskie archiwa wojskowe 
zagranicą. Metodyka archiwistyki wojskowej. Zasady pracy kancelaryjnej w Wojsku Polskim od 1918 

r. Archiwa i archiwalia wojskowe w Niemczech. Archiwa i archiwalia wojskowe w Rosji. Archiwa i 

archiwalia wojskowe we Francji. Archiwa i archiwalia wojskowe w Wielkiej Brytanii 

27. 
Prawo i gospodarka w Polsce i Unii 

Europejskiej 

Najistotniejsze zagadnienia instytucjonalno-prawne (np. procedury skargowości) obowiązujące na 

terenie UE; prawo gospodarcze w UE i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych 

(zakładanie, przekształcanie itd.). 

28. 

Specjalność zawodowa 1: 

Turystyka militarna (muzea, skanseny, 

fortyfikacje) 

Zabytki techniki militarnej i uzbrojenia w Polsce i Europie. Zabytki militarne w tradycyjnych muzeach 

w Polsce. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Muzeum broni pancernej CSWL w Poznaniu. 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie. Dwie wizje: Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum II Wojny Światowej. 

Skanseny prywatne. Ochrona prawna zabytków techniki wojskowej. Zagrożenia w ochronie dziedzictwa 

militarnego. Zabytki sztuki fortyfikacyjnej. Twierdza w Kłodzku. Twierdza w Srebrnej Górze. Inne 

skanseny forteczne w Polsce i Europie 

29. 
Specjalność zawodowa 1: 

Dzieje i współczesność broni strzeleckiej 

Od broni miotającej do broni palnej. Broń czarnoprochowa. Etapy rozwoju zamków broni palnej do 

połowy XIX w. Od zamka skałkowego do karabiny iglicowego. Dynamiczny rozwój borni strzeleckiej w 

II poł. XIX w. Wczesna broń wielostrzałowa i maszynowa. Broń strzelecka indywidualna i zespołowa 

1914-1945. Trendy rozwoju broni palnej po 1945. Prawo do posiadania broni palnej w Polsce. 
Posiadanie broni do celów łowieckich. Podstawy balistyki. Trening strzelecki. Konserwacja i 

przechowywanie broni palnej. Postawy strzeleckie. Strzelanie a warunki atmosferyczne. 

30. 
Specjalność zawodowa 1: 

Dzieje i ewolucja broni białej 

Podstawowe rodzaje i podziały broni białej. Broń drzewcowa na przestrzeni dziejów. Broń obuchowa 

na przestrzeni dziejów. Broń sieczna i kłująca na przestrzeni dziejów. Szermierka bojowa na przestrzeni 

dziejów. Taktyczne znaczenie różnych rodzajów broni białej. Zmierzch broni białej. Kulturowe i 

społeczne znaczenie określonych rodzajów broni białej. Znaczenie techniki wykonania dla trwałości 
broni białej. Techniki konserwacji broni białej. Broń biała jako dzieło sztuki. Najważniejsze kolekcje 

broni białej w Polsce i na świecie. 

31. 

Specjalność zawodowa 1.: 

Architektura obronna i sztuka 

fortyfikacyjna 

Starożytna sztuka fortyfikacyjna. Średniowieczna architektura obronna. Architektura obronna po 

rewolucji prochowej. Trace italienne i rozwój twierdz bastionowych. Twierdza a koncepcje rewolucji 

militarnej. Sztuka oblężnicza. Szkoła holenderska. Szkoła włoska. Vauban i inżynierowie francuscy. 

Rola twierdz w wojnach Ludwoka XIV. Twierdze pruskie w czasach Fryderyka Wielkiego. Rola twierdz 

w wojnach fryderycjańskich i napoleońskich. Budownictwo obronne po wojnach napoleońskich. Rozwój 

koncepcji fortyfikacji polowych. Twierdze poligonalne i fortowe. Rozwój artylerii a zmiany w systemach 

fortyfikacyjnych. Fortyfikacje w czasie wojen światowych. Zimna wojna a architektura obronna. 

Schrony przeciwatomowe. 
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32. 

Specjalność zawodowa 1.: 

Nauki pomocnicze historii wojskowości 

(falerystyka, weksylologia, heraldyka) 

Miejsce falerystyki, heraldyki i  weksylologii w badaniach historyczno-wojskowych. 

Źródła przydatne w badaniach falerystycznych, weksylologicznych, heraldycznych  i 

munduroznawczych. Odznaczenia wojskowe, ich geneza i znaczenie. Herby, barwy, sztandary 

wojskowe ich pochodzenie i znaczenie. Pieczęcie jako źródło do dziejów uzbrojenia. Numizmatyka jako 

źródło do dziejów uzbrojenia. 

33. 

Specjalność zawodowa 1.: 

Armie jako obiekt odtwórstwa 

historycznego (organizacja, taktyka, 

ruch rekonstrukcyjny) 

Wprowadzenie do zagadnienia odtwórstwa historycznego. Rekonstrukcja i odtwórstwo historyczne – 

problemy definicyjne. Rodzaje grup rekonstrukcji historycznej i ich członkowie. Główne trendy w 

odtwórstwie historycznym. Armie jako obiekt odtwórstwa historycznego. Uwarunkowania prawno-

instytucjonalne organizacji rekonstrukcji historycznej. Cykliczne imprezy rekonstrukcyjne w Polsce. 

Rekonstrukcja historyczna w kinematografii. Kontrowersje związane z organizacją rekonstrukcji 

historycznych. Organizacja armii na od starożytności do dziś i możliwości jej rekonstrukcji. Stosunki 

panujące w armiach wybranych epok historycznych i krajów. Systemy dowodzenia i kontroli. Źródła 

do poznania wewnętrznego funkcjonowania armii jako instytucji. Przemiany taktyczne na przestrzeni 

dziejów. Zasady odtwarzania epizodów taktycznych. 

34. 

Specjalność zawodowa 1.: 

Prawne aspekty organizacji imprez 

masowych i widowisk 

Prawo imprez masowych. Uwarunkowania prawne organizacji widowisk historycznych w Polsce. 

35. 

Specjalność zawodowa 1.: 

Dzieje i ewolucja uzbrojenia 

ochronnego, munduru i oporządzenia 

wojskowego 

Podstawowe rodzaje i podziały uzbrojenia ochronnego. Ewolucja uzbrojenia ochronnego od czasów 

starożytnych do XVII w. Główne typy hełmów bojowych i ich konstrukcja. Główne typy kirysów i 

ochrony tułowia. Osłony rąk i nóg. Początki munduru wojskowego. Oporządzenie wojskowe do 1660 r. 

Mundur i oporządzenie wojskowe 1660-1815. Powstanie i ewolucja munduru maskującego. Hełmy 

bojowe w XX wieku. Próby zabezpieczenia przed skutkami ostrzału bronią palną w XX w. Współczesne 

oporządzenie wojskowe. 

36. 

Specjalność zawodowa 1.: 

Inscenizacja historyczna (rekonstrukcja, 

film, dokument, gra miejska) 

Wykorzystanie gier miejskich, dokumentów, filmów i inscenizacji w procesie popularyzacji wiedzy 

historycznej. 

37. 
Specjalność zawodowa 1.: 

Cmentarze wojskowe i ich ochrona 

1. Nekropolie wojskowe w Polsce i Europie. 2. Cmentarze wojskowe przed pierwsza wojną światową. 

3. Cmentarze wojskowe od pierwszej wojny światowej do czasów współczesnych. 4. Ochrona zabytków 

wojskowych w świetle prawa polskiego i prawa międzynarodowego. 5. Zagrożenia w ochronie 

cmentarzy wojskowych. 

38. 

Specjalność zawodowa 1: 

Archeologia pól bitewnych i miejsc 

pamięci narodowej 

Podstawowe pojęcia związane z archeologią pół bitewnych od starożytności do połowy XX w. 

Podstawowe pojęcia związane z archeologią miejsc pamięci narodowej. Podstawowe zagadnienia 

związane z organizacją i prowadzeniem badań archeologicznych. 

39. 

Specjalność zawodowa 2.: 

Formy popularyzacji historii wojen i 

wojskowości 

Techniki popularyzacji historii w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą: wystawa, inscenizacja, gry 

miejskie, planszowe, pokazy, koncerty itd. Techniki popularyzacji historii przy użyciu mediów: film, 

Internet, książka, czasopismo. 

33. 
Specjalność zawodowa 2.: 

Publicystyka i pisarstwo historyczne 

Zasady przekładania wiedzy historycznej na język tekstów popularnonaukowych i popularnych. Historia 

alternatywna jako dziedzina pisarstwa historycznego. Rola tekstu popularnego i popularnonaukowego 

w popularyzacji historii. 
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34. 
Specjalność zawodowa 2.: 

Historiografia wojskowa 

Historiografia wojskowa i jej miejsce w badania historycznych. Podstawowe ujęcia historiografii 

wojskowej w wiekach XIX i XX. Rola historiografii wojskowej w armii społeczeństwie. Historiografia 

wojskowa „w cywilu”. 

35. 

Specjalność zawodowa 2.: Wybrane 

problemy prawa prasowego i mediów 

elektronicznych 

Prawo prasowe w Polsce. Regulacje prawne rynku mediów elektronicznych w Polsce. 

36. 

Specjalność zawodowa 2.: 

Edycja tekstów naukowych i 

popularnonaukowych 

Program obejmuje omówienie różnych rodzajów edycji źródłowych, analizę metod wydawniczych w 

oparciu o instrukcje wydawnicze dla tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także tekstów 

przygotowywanych do publikacji na stronach internetowych, przyswojenie krytycznego aparatu 

edytorskiego oraz samodzielną edycję tekstu naukowego i popularyzatorskiego w formie 

przygotowanej do druku i publikacji na stronie internetowej. 

37. 
Specjalność zawodowa 2.: 

Militarne aspekty historii regionu 

Główne konflikty zbrojne toczone na terenie Śląska. Architektura obronna Śląska. Historia uzbrojenia 

na Śląsku. Znaczenie strategiczne Śląska. Mity historiograficzne: Głogów, Psie Pole, Legnica. Wojny 

husyckie. Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Wojny śląskie. Armia napoleońska na Śląsku. Pruski 

system obronny na śląsku 1815-1914. Powstania śląskie. Obszar Śląska w systemie obronnym Polski 

i Niemiec w latach 1921-1939. Walki ma Śląsku w 1939 r. Działania operacyjna na Śląsku w 1945 r. 

Śląski Okręg Wojskowy. 

38. 

Specjalność zawodowa 2.: 

Geografia i kartografia wojskowa, 

tworzenie map i atlasów 

Węzłowe problemy geografii i kartografii wojskowej, jej rozwoju historycznego, tworzenia i 

wykorzystywania prostych map, planów, atlasów. 

39. 
Specjalność zawodowa 2.: 

Militaria w kinematografii 

Przedstawienie  wydarzeń militarnych w filmie wojskowym. Rozwój przekazu filmowego. Ewolucja filmu 

wojennego. Różnice kulturowe a film wojenny. Film wojenny a społeczeństwo. Film wojenny a 

propaganda pro- i antywojenna. 

40. 
Specjalność zawodowa 2.: 

Militaria w grach planszowych 

System gier planszowych. Wykorzystanie militariów w grach planszowych. Dobór uzbrojenia, formacji 

wojskowych, organizacji militarnej społeczeństw w grach planszowych. 

41. 
Specjalność zawodowa 2.: 

Militaria w grach komputerowych 

Systemy gier komputerowych. Wykorzystanie militariów w grach komputerowych. Dobór uzbrojenia, 

formacji wojskowych, organizacji militarnej społeczeństw w grach komputerowych. 

42. Ćwiczenia do wyboru 
Zależne od zaproponowanej tematyki zajęć. Uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy studenta w ramach 

uszczegółowionych, monograficznych zagadnień tematycznych.  

43. Zajęcia terenowe 

W zależności od specjalizacji i aktualnych możliwości wizyt w instytucjach. Zapoznanie studenta ze 

specyfiką oferty potencjalnych przyszłych pracodawców. Rozwinięcie wiedzy na temat instytucji i 

instytucji kultury powiązanych z wiedzą z zakresu historii wojskowości. 

44. Seminarium licencjackie 
W zależności od ukierunkowania danego seminarium – patrz spis seminariów i tematów realizowanych 

w ich ramach. Przygotowanie studenta od samodzielnego napisania pracy dyplomowej.  

 


