
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich 

Kierunek: Archiwistyka i NZZI 

Stopień studiów: IIº 

Rok studiów: I 

 
Prowadzący: dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. nadzw. 

Celem seminarium jest merytoryczne i metodologiczne przygotowanie studenta do napisania pracy 

magisterskiej z tematyki zakreślonej przez profil badawczy Zakładu Historii Krajów Europy 

Wschodniej. Mieści się w nim m.in. historia Rosji, Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej, ale 

także państw postsowieckich (np. Ukraina Białoruś, Gruzja), dzieje Polaków w Imperium Rosyjskim, 

relacje polsko-rosyjskie oraz polityka caratu wobec Królestwa Polskiego i byłych kresów 

Rzeczypospolitej szlacheckiej w XIX i XX stuleciu. Realizacja danego zagadnienia badawczego w 

trakcie zajęć seminaryjnych uwzględnia specyfikę studiowanego przez seminarzystę kierunku studiów. 

Prowadzący: dr hab.  Andrzej Krajka, prof. nadzw.  
1. Przetwarzanie zbioru dokumentów tekstowych – ocena słów kluczowych, 

      ocena jakości wyszukiwania, klasyfikacje. 

2. Metody statystyczne i „data miningowe” w ekonomii, finansach, 

      biotechnologii i innych dyscyplinach naukowych. 

3. Modelowanie procesów biologicznych, socjologicznych i innych. 

 
Prowadzący: dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. 

1. Program seminarium obejmuje zasady pisania prac magisterskich na kierunku Archiwistyka                              

i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na źródła 

archiwalne, drukowane, prasę oraz literaturę przedmiotu z historii Polski  i powszechnej XX wieku.  

2. Problematyka seminarium koncentruje się wokół wybranych przez seminarzystów problemów, a w 

szczególności kwestii związanych z polityką wewnętrzną, zagraniczną, obyczajowością, 

administracją, gospodarką, wojskowością, historią regionalną itp.  
 

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Łosowski  

     Uczestnikom seminarium proponuję podjęcie tematów prac magisterskich związanych z prowadzonymi przeze 

mnie badaniami. Są to przede wszystkim dzieje różnych kancelarii, historia archiwów od okresu staropolskiego 

do współczesności oraz zagadnienia metodyki archiwalnej związane z opracowaniem dokumentacji aktowej.  

    Zachęcam swoich seminarzystów do tworzenia inwentarzy analitycznych wybranych zespołów z zasobu 

archiwów państwowych i IPN, dzięki czemu mogą nabyć umiejętność tworzenia selektywnych opisów 

analitycznych, rzadko spotykaną wśród archiwistów. 

    Osobom zainteresowanym w nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu porządkowania akt zapewniam taką 

możliwość. Prace praktyczne będą musiały połączyć z tworzeniem inwentarza opracowanych akt. 

    W przypadku zainteresowania określonymi aktami znajdującymi się w archiwach, bibliotekach czy muzeach 

umożliwię napisania poświęconych im monografii pozwalających na doskonalenie umiejętności oceny wartości 

akt oraz charakterystyki ich treści.    

    Istnieje też możliwość zajmowania się problemami roli dokumentacji w życiu jednostek oraz grup społecznych, 

a także współczesnymi prywatnymi zbiorami dokumentacji w formie elektronicznej tworzonymi w Polsce i za 

granicą (w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR), dostępnymi w Internecie.  

 

Prowadzący: dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw.  

1. Archiwalia i archiwa w XX-XXI w. – dzieje, teraźniejszość, przyszłość. 

2. Instytucje państwa (administracja, kultura, szkolnictwo, itp.). 

3. Polityka i społeczeństwo w dwudziestowiecznej Polsce i Europie. 

 

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. nadzw. 

1. Dokumentacja  jako instrument władzy, prawa oraz zarządzania  w przeszłości i współcześnie –                       

z uwzględnieniem przemian technologii komunikacyjnych.  

2. Archiwalia i archiwa na przestrzeni dziejów i dziś –  oraz ich miejsce w procesach komunikacji 

społecznej. 

3.  Źródła historyczne i ich znaczenie w poznawaniu człowieka, społeczeństwa i kultury.  

 


