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Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Najnowsza historia Polski  ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Modern History of Poland  

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr hab.  Stanisław Stępka, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Stanisław Stępka, prof. SGGW  

Jednostka realizująca: Katedra Socjologii WNS SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot fakultatywny 
b) stopień I rok 

kliknij aby wybrać 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest prezentacja  wydarzeń politycznych i społecznych dotyczących 

dziejów najnowszych naszego państwa. Ukazanie przemian ustrojowych, mechanizmów 

sprawowania władzy oraz relacji z innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: Wykład; analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja; konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:   

Droga do niepodległości; Walka o kształt i granice państwa; Cele i założenia polityki 

zagranicznej II Rzeczypospolitej; Kampania wrześniowe w 1939 r.; Formy likwidacji 

państwa polskiego realizowane przez niemieckie i radzieckie władze okupacyjne;  

Konstytucyjne organy RP na emigracji;  Konsekwencje układów jałtańsko-poczdamskich; 

Polska w planach Stalina; Geneza i ewolucja nowego systemu władz; Polski 

"Październik" - nadzieje i rozczarowania;  Polska w okresie gomułkowskim - mała 

stabilizacja; Dekada Gierka; Kształtowanie się opozycji demokratycycznej; Okres I   

„Solidarność” (1980-1981);  Ostatnia dekada PRL.   

Tematyka ćwiczeń:  

Walka o władzę, granice i miejsce w Europie (1918-1921); Konflikty wewnętrzne II RP i 

próby stabilizacji; Mniejszości narodowe; System sojuszy w okresie międzywojnia; 

System polityczny Polskiego Państwa Podziemnego; Położenie społeczeństwa podczas 

okupacji;Instytucje państwowe na emigracji; System organizacji zbrojnych w konspiracji; 

Mechanizmy kształtowania władzy komunistycznej w Polsce; Walka zbrojna z 

komunistycznym systemem władzy; Konflikty społeczne w PRL; Spory wokół millenium, 

Grudzień 1970; Erozja systemu władzy komunistycznej. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: Elementarna wiedza w zakresie historii najnowszej powszechnej i historii Polski 

Efekty kształcenia: 

 

 01 - ma podstawową wiedzę z zakresu 

historii i nauk pokrewnych niezbędną 

do rozumienia zjawisk i procesów 

społecznych i politycznych 

zachodzących w Polsce w XX wieku 

(K_W01 ) 

02 - opanował umiejętności 

studiowania literatury historycznej i 

samodzielnego uczenia się (K_U16 )   

03 - potrafi współdziałać i pracować z zespole, 

przygotowując i przedstawiając prezentacje na 

określony temat historyczny (K_K06)    

04 - posiada umiejętności pracy indywidualnej i 

samodzielnej analizy źródeł historycznych 

(K_K05)  

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

praca grupowa studentów; aktywność w dyskusji w czasie ćwiczeń; wykłady - egzamin 

pisemny 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

prezentacje studentów, arkusze aktywności studentów (ćwiczenia), wykłady - prace 

pisemne 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

kształcenia: 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

ocena końcowa: ćwiczenia (25% oceny prezentacji, 25% aktywności) + 50% ocena z 

egzaminu   

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Literatura podstawowa (wykłady):  

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007. 

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2003. 

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk – Warszawa 2010. 

Stępka S., Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956-1959), Warszawa 1999 

 

Ćwiczenia: 

Teksty źródłowe z pracy:  B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stępka, Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór 

źródeł, Warszawa 1997. 

Artykuły z periodyków: „Dzieje Najnowsze”, „Zeszyty Historyczne”, „Społeczeństwo i Polityka”   

UWAGI:      
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01  

 ma podstawową wiedzę z zakresu historii i nauk pokrewnych 

niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów społecznych i 

politycznych zachodzących w Polsce w XX wieku (K_W01 ) 

 

 R1A_W01  

02 opanował umiejętności studiowania literatury historycznej i 

samodzielnego uczenia się (K_U16)  

R1A_U02  

03  (K_K06)   potrafi współdziałać i pracować z zespole, 

przygotowując i przedstawiając prezentacje na określony temat 

historyczny 

R1A_K02  

04 posiada umiejętności pracy indywidualnej i samodzielnej 

analizy źródeł historycznych (K_K05)  

R1A_K01  

R1A_K07  

05             


