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wstępne

poznanie kulturowych oraz ideowych źródeł polskości: uwarunkowania geopolityczne i
cywilizacyjne; wskazanie miejsca Polski i Polaków w XX wieku na tle przestrzeni europejskiej;
wskazanie podstawowych cech tożsamości narodowej i tożsamości europejskiej; ukazanie
miejsca i roli polskiej diaspory, jako alternatywnego nurtu polskiej kultury i polskości:
uwarunkowania ideologiczne, społeczne i kulturowe; potencjał polskości, w szczególności z
perspektywy badań historycznych i pokrewnych.

porozbiorowa i powersalska spuścizna historyczna; Polonia Restituta z perspektywy
europejskiej; tożsamość narodowa a uwarunkowania ideowe oraz ideologiczne; geografia i
geopolityka odrodzonego państwa; totalitaryzmy a konflikty militarne XX w.; polskość wobec
problemu granic i narodowości w Europie powersalskiej i pojałtańskiej; kultury narodowe
wobec totalitaryzmów; Polacy i polskość w Europie podzielonej i zniewolonej: ”okupacja czy
coś gorszego?”; „zimna wojna”, miedzy totalitaryzmem a demokracją; narodziny integracji:
europejska spuścizna cywilizacyjno-kulturowa; polskość bez Polski: w trosce o polską rację
stanu; diaspora i polska kultura emigracyjna: wybitni twórcy i politycy; unijna perspektywa
polskiej racji stanu, czyli o miejsce Rzeczypospolitej w Europie: Unia Europejska czy Stany
Zjednoczone Europy; polityczne i cywilizacyjne wyzwania współczesności, terroryzm,
globalizacja, procesy migracyjne, nacjonalizmy; stereotypy historyczne i kulturowe wobec
przemian społecznych i cywilizacyjnych; przestrzeń historyczno-polityczna Polaków i
Rzeczypospolitej w Europie; krytyczna analiza źródeł i literatury przedmiotu; europejskie i
polskie kwerendy badawcze.

Magisterium, kompetencje językowe: języki: niemiecki, angielski, rosyjski (poziom
średnio zaawansowany)
Efekty kształcenia
Metody weryfikacji
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi:
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W zakresie posiadanej wiedzy: wskazać i rozwiązywać fundamentalne
rozmowa)

dylematy współczesnej polskiej kondycji cywilizacyjno- kulturowej w
kontekście historycznym
W zakresie umiejętności: potrafi wykorzystać nabyta wiedzę w zakresie
formułowania hipotez i poszukiwań efektywnych i adekwatnych źródeł wiedzy
oraz wyciągać wnioski na podstawie wyników własnych badań
W zakresie kompetencji społecznych: potrafi dokonać krytycznej oceny prac i
konstatacji naukowych z zakresu przedmiotu
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