
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 2022/2023 
WYKŁADY MISTRZOWSKIE DLA STUDENTÓW I I II ROKU STUDIÓW II STOPNIA 

Wykładowca Temat Semestr 
Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

Dzień Godzina Sala 

prof. UAM dr hab.  
MAGDALENA BINIAŚ-
SZKOPEK 
Wydział Historii UAM 
 
prof. dr hab.  
MICHAŁ ZWIERZYKOWSKI 
Wydział Historii UAM 

KANCELARIA W DZIEJACH 
 
Przekrój typów kancelarii i rodzajów wytwarzanych przez 
nie dokumentów w okresie od XIII do początków XX w. / 
zagadnienia związane ze sposobami tworzenia i obiegu 
dokumentacji, a także przegląd urzędów, które kancelarie 
posiadały – od kancelarii królewskiej do kancelarii miast i 
administracji publicznej w II rzeczypospolitej. 
 
UWAGA: Wykład skierowany jest przede wszystkim do 
studentów planujących wybrać w kolejnym semestrze 
specjalność Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. 

Zimowy 
 
 
 
 
 
 

30 Zaliczenie 
z oceną 

poniedziałek 14.15-
15.45 

1.71 

prof. dr hab. 
LUKAŠ FASORA  
Uniwersytet Masaryka w 
Brnie 

CZESI W WIELONARODOWYM PAŃSTWIE 
HABSBURGÓW 1848-1918: DROGI 
EMANCYPACJI 

30 piątek 10.45-
12.15 

MS 
Temas 

prof. UAM dr hab.  
PIOTR OKULEWICZ 
Wydział Historii UAM 

OD „MAŁEJ CZARNEJ” DO SMARTFONA, CZYLI 
JAK ZMIENIAŁO SIĘ NASZE ŻYCIE CODZIENNE W 
XX-XXI WIEKU 
 
Wybrane problemy narodzin zjawiska muzyki młodzieżowej 
w Europie po drugiej wojnie światowej; geneza powstania i 
rozwoju nowych nurtów muzycznych. 

30 środa 14.15-
15.45 

3.135 

prof. dr hab.  
OLEG PETRECZKO 
Państwowy Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Iwana 
Franki w Drohobyczu 

ŚWIADOMOŚĆ RELIGIJNA SPOŁECZEŃSTWA 
RZYMSKIEGO W EPOCE PRYNCYPATU 
 
Zagadnienia 
Problem początków religii rzymskiej/ Obrzęd pogrzebowy w 
Rzymie/ Tradycyjne rzymskie kulty religijne i kulty obce/ 
Gender a rzymskie kulty religijne/ Społeczeństwo rzymskie i 
zabobony/ Powstanie kultu cesarskiego/ Ludi Saeculares i 

30 piątek 14.15-
15.45 

MS 
Teams 



ideologiczne uzasadnienie systemu pryncypatu/ Religia 
rzymska a chrześcijaństwo. 

prof. UAM dr hab.  
MARIA MUSIELAK 
Wydział Historii UAM 

BOGINIE STAROŻYTNYCH: MIŁOŚCI, ŚMIERCI, 
WOJNY, WŁADZY 
 
Celem wykładu jest ukazanie obrazu bogiń w świadomości 
ludów starożytnych oraz roli odgrywanej przez praktykę 
kultową im poświęconą w ich życiu osobistym, rodzinnym, 
społecznym i politycznym. Studenci będą poznawać bazę 
źródłową - teksty literackie, źródła ikonograficzne, 
pozostałości materialne i możliwości odtworzenia wierzeń i 
kultu. Zostaną omówione następujące tematy: Wielka 
Bogini. Matriarchat. Podstawy źródłowe teorii; Boginie 
Bliskiego Wschodu w tekstach literackich i kulcie; 
Starożytny Egipt: Hathor i Izyda; Boginie władzy, wojny, 
śmierci i miłości w panteonie Greków, Etrusków i Rzymian. 

30 środa 9.00-
10.30 

1.44 

 

Wykładowca Temat Semestr 
Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

Dzień Godzina Sala 

prof. dr hab.  
GRZEGORZ BŁASZCZYK 
Wydział Historii UAM 

HISTORIA NAJNOWSZA LITWY (OD 1990) 
 
Dzieje Litwy po 1990 roku – najważniejsze procesy i 
wydarzenia w najnowszej historii Litwy.   

Letni 30 
 

Zaliczenie 
z oceną 

wtorek 14.15-
15.45 

3.20 

prof. UAM dr hab.  
ANNA IDZIKOWSKA-
CZUBAJ 
Wydział Historii UAM 

KULTURA POPULARNA NA ŚWIECIE I W POLSCE 
W XX WIEKU 
 
Najważniejsze procesy i wydarzenia kształtujące kulturę 
popularną w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku oraz 
powiązania pomiędzy nimi; rozwój  i  zmiany  w  kulturze  
popularnej i społeczeństwie masowym; znaczenie powiązań 
pomiędzy zjawiskami  politycznymi,  gospodarczymi, 
społecznymi i kulturowymi w procesie kształtowania się i 
rozwoju kultury popularnej w XX wieku; różnorodność i 
wielokierunkowość tych procesów; zjawisko przesuwania się 
centrów cywilizacyjnych; rosnący  wpływ  techniki  i mediów  
na  jednostkę  i  społeczeństwo  oraz wynikające z tego 
konsekwencje; pojęcia i terminy związane z powyższą 
problematyką. 

wtorek 14.15-
15.45 

3.67 



prof. dr hab.  
TOMASZ JASIŃSKI 
Wydział Historii UAM 

EWOLUCJA MIASTA NA ZIEMIACH POLSKICH W 
ŚREDNIOWIECZU NA PRZYKŁADZIE DZIEJÓW 
POZNANIA,  
TORUNIA I WARSZAWY 
 
Na przykładzie wymienionych miast zostanie przedstawiony 
zupełnie nowy obraz ewolucji średniowiecznego miasta od X 
w. do końca średniowiecza w Polsce. Najpierw zostaną 
obalone dotychczasowe wizje rozwoju tych miast znane z 
literatury naukowej, a następnie na podstawie analiz 
archeologicznych, językoznawczych, osadniczych oraz 
tradycyjnych źródeł pisanych zapoznają się studenci z nową 
zintegrowaną metodologią badań dziejów miast Europy 
Środkowej. Procesy rozwoju miast zostaną przedstawione 
na szerokim tle funkcjonowania dróg handlowych, migracji 
dalekosiężnych i lokalnych oraz wpływu tych wszystkich 
czynników na dzieje społeczne i polityczne Polski. 

wtorek 14.15-
15.45 

3.46 

prof. dr hab.  
OLEG PETRECZKO 
Państwowy Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Iwana 
Franki w Drohobyczu 

ŚWIĘTA W KONTEKŚCIE EWOLUCJI RELIGII 
RZYMSKIEJ 
 
Wykład podejmuje zagadnienia najważniejszych świąt 
religijnych w starożytnym Rzymie.  
Zagadnienia: Rzymski kalendarz religijny, religijne i świeckie 
w rzymskich świętach, Feriae i Ludi, święta obywatelskiego 
cyklu, Luperkalia, Saturnalia, święta związane z czasem, 
ewolucja świąt rzymskich w okresie cesarstwa, ludi 
saeculares. 

piątek 10.45-
12.15 

MS 
Teams 

prof. dr hab.  
JAN PROSTKO-
PROSTYŃSKI 
Wydział Historii UAM 

PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO, PRAWO. 
WZAJEMNE RELACJE W ŚWIECIE 
STAROŻYTNOŚCI GRECKO-RZYMSKIEJ 

Wykład podejmuje zagadnienie narodzin i kształtowania się 
pierwotnych form ustrojów społecznych i państwowych z 
uwzględnieniem roli i funkcji praw (religijnych i 
stanowionych). Pierwszym jego etapem są instytucje 
społeczne, rodzina, ród, fratria, fyla (plemię). Następnie 
przedstawiona jest geneza i rozwój (z uwzględnieniem 
realnych kontekstów historycznych) pierwotnych form 

wtorek 14.15-
15.45 

3.92 



państwa, monarchii, arystokracji, demokracji, tyranii, 
republiki, imperium. Tej analizie towarzyszą analizy tekstów 
źródłowych starożytnych teoretyków państwa, krytyków i 
obserwatorów życia politycznego epoki. 

 


