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dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. – Zakład Historii Starożytnej 

Fenomen studiów nad światem starożytnych Greków i Rzymian (charakterystyka źródeł historycznych 

dotyczących antyku i wynikające z tego potencjalne ograniczenia poznania; nowoczesne metody 

(approches) badań i reinterpretacje jako determinant progresji stanu wiedzy oraz narzędzie 

przełamywania barier eksploracji epoki; integracja czy dezintegracja badań w obrębie wielu dyscyplin 

parających się starożytnością). 

 

dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. nadzw. – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej 

Tematyka seminarium będzie koncentrowała się na problematyce szeroko rozumianej cywilizacji 

średniowiecza. Proponowane są następujące wątki problemowe: historia średniowiecznej kultury, 

zagadnienia polityczne dominujące w epoce, kwestie obyczajowo-społeczne w średniowieczu. 

 

dr hab. Mariusz Bartnicki – Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych 

Władza i społeczeństwo w  średniowiecznych przekazach  narracyjnych.  

Omawiane zagadnienia:  

1. Analiza porównawcza średniowiecznych  przekazów o  "źródłach" władzy monarszej. 

2.  Mit i jego funkcje  w przekazach  o władzy i władcach. 

3.  Społeczeństwo w przekazach historiograficznych.  

 

prof. dr hab. Henryk Gmiterek – Zakład Historii XVI-XVIII w. 

Struktury społeczne na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku; Związki 

kulturalne Polski z zagranicą w XVI-XVII wieku. 

Trybunał Koronny na tle systemu sądowego Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. 

 

prof. dr hab. Małgorzata Willaume – Zakład Historii XIX wiekui Dziejów Europy Wschodniej 

Seminarium poświęcone będzie najważniejszym procesom społecznym, politycznym, kulturalnym, 

mentalnym istniejącym na ziemiach polskich oraz w Europie Zachodniej i Środkowej w latach 1789-

1914. 

 

dr hab. Waldemar Kozyra, prof. nadzw.  – Zakład Historii Najnowszej 

1. Historia Polski i powszechna w latach 1918 - 1939, 

2. Dzieje Polski i przebieg II wojny światowej (1939 - 1945) 

3. Historia powszechna po drugiej wojnie światowej i dzieje Polski Ludowej w latach 1945 - 

1989. 

4. Polska w okresie transformacji i świat na przełomie XX/XXI wieku. 

 

dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. – Zakład Historii Najnowszej 

Problematyka realizowana na seminarium koncentruje się wokół historii najnowszej czyli wieku XX i 

XXI, zarówno Polski, jak i powszechnej. Tematy prac mogą dotyczyć kwestii politycznych, 

społecznych, gospodarczych, kultury, religii, nauki, sportu. 

 

prof. dr hab. Janusz Wrona – Zakład Historii Społecznej XX wieku 

1. Chronologia  analizy  obejmuje XX/XXI wiek  w zakresie historii Polski i Powszechnej. 

2. Omawiamy  instytucje władzy, gospodarkę, kulturę, społeczeństwo, Kościół, wojsko i 

działania militarne. 

3.  Pierwszeństwo mają tematy  pracy, który są  w obszarze zainteresowań studenta. 

 

dr hab. Mariusz Ausz – Zakład Edukacji Historycznej  i Dziedzictwa Kulturowego 
1. Dzieje oświaty.   

2. Historia kultur oraz problemy dziedzictwa kulturowego. 

3. Dydaktyka historii. 

4. Współczesne systemy oświatowe                                                                                   
 

dr hab. Tomisław Giergiel – Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
1. Nauki pomocnicze historii (heraldyka, genealogia, numizmatyka, geografia historyczna, nauka 

o znakach władzy i prawa) 

2. Analiza źródeł ikonograficznych: herbów, pieczęci, symboli i innych znaków. 

3. Analiza metryk parafialnych, akt stanu cywilnego, czy różnego rodzaju spisów ludności po 

wybraniu zgodnego z zainteresowaniami tematu pracy licencjackiej. 


