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Dziedzina/ 
dyscyplina 

Historia 

Rodzaj zajęć Konwersatorium 
Język polski 
Liczba godzin 10 
Cel zajęć Zapoznanie z metodami badań społeczeństwa w systemie autorytarnym. 

Treści kształcenia 

1. Spuścizna po zaborach. „Bilans otwarcia” II RP. 
2. Wady i zalety demokracji polskiej w latach 1918 – 1926. 
3. Ewolucja zmian ustrojowych w Polsce na tle Europy. 
4. Walka o ukształtowanie świadomego obywatela. Propaganda państwowa a narodowa. 
5. Stosunek społeczeństwa polskiego do władz II RP.   

Wymagania 
wstępne 

Brak 

Efekty kształcenia 
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji 

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metodologię badań właściwą dla 
dyscypliny nauki, w której odbywa się kształcenie, co pozwala na właściwy 
dobór teorii i narzędzi badawczych oraz efektywne ich zastosowanie i 
modyfikację w ramach własnych badań 

rozmowa 

Prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej rozmowa 
Efektywnie  pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową, z 
różnych źródeł, również w językach obcych oraz dokonywać właściwej, 
krytycznej selekcji, krytycznej analizy oraz interpretacji tych informacji; 
ponadto potrafi dokonać oceny ich znaczenia dla rozwoju nauki 

rozmowa 

Krytycznej oceny prac z zakresu dyscypliny naukowej, w ramach której 
prowadzone jest kształcenie oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny. 

rozmowa 
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Szczegółowe 
informacje 

 

 


