
Seminarium magisterskie 
Przemiany polityczne, cywilizacyjne i obyczajowe na ziemiach polskich  

w XVIII-XX wieku na tle europejskim 
 
Cele dydaktyczne: 
Seminarium ma na celu umożliwienie studentom przygotowanie pracy magisterskiej z historii 
politycznej i społecznej ziem polskich w XVIII-XX w. na tle europejskim. Po zaliczeniu 
seminarium student powinien znać: podstawowe źródła rękopiśmienne i drukowane do 
dziejów XVIII-XX w., umieć: je analizować i wykorzystać przy pisaniu pracy magisterskiej. 
 
Metody dydaktyczne:  
Seminarium. 
 
Warunki zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) regularne uczęszczanie na zajęcia, 2) po IV (I) roku: 
wybór tematu pracy magisterskiej, sporządzenie planu pracy, bibliografii i rozpoczęcie 
kwerendy źródłowej, 3) po V (II) roku: napisanie pracy magisterskiej 
 
Skrócony opis: 
Tematyka seminarium koncentruje się na kwestii przemian politycznych, cywilizacyjnych i 
obyczajowych, jakie zachodziły i zachodzą na ziemiach polskich i w Europie od XVIII 
stulecia do czasów współczesnych.  
 
Opis: 
Szczególne miejsce w problematyce zajęć stanowić będą m.in. takie kwestie jak: życie 
polityczne, życie codzienne i przemiany obyczajowości, przestępczość i patologie społeczne, 
modernizacja struktur społecznych i politycznych, wpływ postępu technicznego na życie 
codzienne człowieka, przejawy życia społecznego i kulturalnego z uwzględnieniem różnic 
międzyzaborowych, stosunek Polaków do mniejszości narodowych i ich aspiracji 
politycznych, stosunek Polaków do wydarzeń politycznych w Europie. 
Studia nad powyższymi kwestiami, mające na celu przygotowanie prac magisterskich, 
prowadzone będą głównie na podstawie publikowanych i rękopiśmiennych źródeł z epoki, tj. 
pamiętników i prasy. 
Na pierwszych zajęciach omawiane są zainteresowania badawcze studentów, co stanowi 
wstęp do wyboru tematu pracy magisterskiej. 
 
Wybór tematu pracy magisterskiej: 
Podstawowe znaczenie przy wyborze tematu pracy magisterskiej mają indywidualne 
zainteresowania studentów. Zwykle studenci przedkładają swoje propozycje, następnie 
wspólnie ocenia się, czy proponowany temat spełnia warunki dla prac magisterskich i czy 
istnieje szansa jego realizacji (baza źródłowa). 
Studenci nie mający sprecyzowanych zainteresowań lub niezdecydowani mogą skorzystać z 
propozycji przedstawionych przez prowadzącego seminarium. 
 
Projekty badawcze: 
W ramach seminarium można włączyć się w realizację projektów badawczych prowadzonych 
w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej i przygotować pracę magisterską mieszczącą się w 
jednym z proponowanych programów. W roku akademickim 2011/2012 realizowane będą 
trzy główne programy: 



1. Dzieje ziemiaństwa polskiego w Galicji – program związany z międzyuczelnianym 
projektem studiów nad ziemiaństwem polskim w XIX w., obejmujący m.in. badanie struktury 
społecznej i narodowościowej, mentalności i obyczajowości, aktywności politycznej, 
społecznej i gospodarczej ziemiaństwa. Możliwe jest podjęcie studiów monograficznych nad 
dziejami poszczególnych kompleksów dóbr, rodzin itp. 
2. Polska opinia publiczna a Europa i świat w XIX w. – program ma na celu zbadanie recepcji 
na ziemiach polskich przemian społecznych, cywilizacyjnych i politycznych, dokonujących 
się w Europie i na świecie w XIX w. Studia będą prowadzone głównie w oparciu o 
polskojęzyczną prasę i pamiętniki. 
3. Przeobrażenia cywilizacyjne w społecznościach lokalnych – program ma na celu 
wychwycenie przemian, dokonujących się w okresie od XVIII do końca XX w. w 
środowiskach lokalnych (miasto, wieś, gmina, powiat itp.). 
 


