
Wykaz wykładów mistrzowskich dla studentów I i II roku studiów II 
stopnia 

 

Wykładowca 
Forma 
zajęć 

Temat Semestr 
Liczba 
godzin 

Dzień Godzina Sala 

Prof. UAM dr hab. 
Magdalena Biniaś-
Szkopek/ Dr Magdalena 
Heruday-Kiełczewska 

W Kancelaria w dziejach 
 
Wykład skierowany jest do studentów archiwistyki, którzy wybrali tę 
specjalność po raz pierwszy na stopniu magisterskim. Będzie on 
przedstawiał historię rozwoju form kancelaryjnych w Polsce na 
przestrzeni X wieków, a więc będzie obejmował epokę staropolską, XIX i 
XX wiek.  

Zimowy 
 
 
 
 
 
 

30 środa 12.30-
14.00 

3.94 

Prof. dr hab. 
Zbigniew Pilarczyk 

W Fortyfikacje Poznania od X do XX wieku  
 
Historia fortyfikacji Poznania od umocnień drewniano ziemnych do obozu 
warownego Poznań w XX wieku. Analiza konstrukcyjna, materiałowa i 
historyczny kontekst budowy. 

30 wtorek 14.15-
15.45 

3.46 

Prof. dr hab. 
Jan Prostko-Prostyński 

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

30 środa 16.00-
17.30 

3.130 



Prof. dr hab. 
Irena Mamczak-
Gadkowska 

W Od dokumentu do archiwum 
 
Wykład skierowany jest do studentów archiwistyki, którzy wybrali tę 
specjalność po raz pierwszy na stopniu magisterskim. Obejmuje on 
podstawowe pojęcia dotyczące archiwistyki, działalności archiwów 
państwowych i zakładowych, metodyki archiwalnej.  

Letni 30    

Prof. dr hab. 
Krzysztof Marchlewicz 

W Pax Britannica. Wielka Brytania w latach 1815-1914 

W historii Wielkiej Brytanii wiek XIX był epoką niezwykłą. Jako 
mocarstwo osiągnęła ona wówczas szczyt swojej międzynarodowej 
potęgi, a wewnętrznie zmieniła się bardziej, niż w ciągu kilkuset 
wcześniejszych lat. W trakcie wykładu prześledzimy relacje Brytyjczyków 
ze światem, rozwój ich imperium kolonialnego, transformację ustrojową, 
przemiany gospodarcze i różnorodne aspekty życia codziennego. 
Będziemy mówić o środowisku przyrodniczym, poziomie życia różnych 
grup społecznych, stosunkach międzyludzkich, kulturze, rozrywce i 
sposobach spędzania czasu wolnego. W sumie złoży się to na barwny 
obraz historii Zjednoczonego Królestwa w epoce nazwanej później 
wiktoriańską. 

    

Prof. UAM dr hab. 
Zdzisław Pentek 

W Cywilizacja arabsko-muzułmańska do roku 1517 
 
Przegląd i charakterystyka historii świata arabskiego do czasu nastania 
Islamu oraz dzieje kalifatów umayyadzkiego i abbasydzkiego. Elementy 
religii oraz kultury arabskiej. 

30    

 


