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Wniosek o utworzenie nowych kierunków I-go i lI-go stopnia

Zwraca się z prośbą o utworzenie  studiów:  1-go  stopnia „Uniwersyteckie  Studia Humanistyczne.

Historia  -  Filozofia  -  Muzyka"  i  2-go  stopnia  „Historia  i  Kultura".  Do  Wniosku  dołączam

programy  kształcenia  wraz  z  załącznikami,  jak  również  stanowisko  Rady  lnstytutu  Historii  i

postanowienie Dziekan Wydziału Nauk społecznych w przedmiotowej sprawie.
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STANOWISK0 nr IH / 1 /2020

Rady lnstytutu Historii

Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 5 marca 2020 r.

Działając na podstawie Uchwała nr 198/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja

2019 r.  tj. z dnia 5 marca 2020 r. Rada lnstytutu Historii zajęła następujące stanowisko:

Rada  lnstytutu  Historii  na  posiedzeniu  w  dniu  5  marca  2020  r.  zapoznała  się  z  programęm

kształcenia  na  dwóch   nowych   kierunkach   studiów:   1-szego   stopnia   „Uniwersyteckie   Studia

Humanistyczne. Historia - Filozofia - Muzyka" i 2-ego stopnia „Historia i Kultura". Cel, zakładane

efekty  uczenia  się,  jak  również  kwestie  organizacyjne  studiów  zreferował  dr  Antoni  Maziarz

koordynator kierunków.  Po  dyskusji  nas  programem  Rada jednogłośnie  zdecydowała o  wydaniu

pozytywnej opinii o progiamie.
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Postanowienie Dziekana  Wydzialu Nauk Spolecznych.

w sprawie programu ksztalcenia na kierunku studiów drugiego  stopnia „Historia i

Kultura"

Na  posiedzeniu  Kolegium  Dziekańskiego  w  dniu  28   stycznia  2020  r.  dr  Marcin

Pietrzak wraz z dr Antonim Maziarzem  postawili  wniosek o zapoznanie się z opracowanym

przez nich programem kształcenia na kierunku  studiów drugiego  stopnia „Historia i Kultura"

i wydanie stosownej opinii w tej sprawie. Zaprezentowali członkom Kolegium cel, zakładane

efekty  uczenia  się, jak  również  kwestie  organizacyjne  projektowanego    kierunku  studiów.

Kolegium Dziekańskie pozytywnie zaopiniowało zasadność uruchomienia    kierunku    i  jego

program .  W związku z powyższym podjęłam decyzję o wydaniu postanowienia o poparciu

wniosku do Rektora w sprawie zgody na uruchomienie powyższego   kierunku  studiów .

DZIEKAN
cznych

Dr hab. issbro(-Kozjarska, prof. UO



Opinia Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego

w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych 1 stopnia

dla kierunku historia i kultura

Samorząd  Studencki  UO  pozytywnie  opiniuje  program  studiów  stacjonarnych  dla

kierunku historia i kultura, który ma zostać utworzony w lnstytucie Historii na Wydziale Nauk

Społecznych.

Samorząd  Studencki  Uniwersytetu  Opolskiego  po  zapoznaniu  się  z  przedstawioną

dokumentacją  uważa,   że   siatka   studiów   oraz  przypisane   do   niej   punkty   ects   zostały

przedstawione  z  dużą  starannością  oraz  nie  budzą  żadnych zastrzeżeń.  Efekty  uczenia  się

spełniają  standardy  i  odpowiadają przypisanym  dyscyplinom  naukowym.  Program  studiów

oraz efekty uczenia jest zgodny z nazwą kierunku, a jego realizacja zapewnia przygotowanie

absolwenta  do  podjęcia  pracy  jako  specjalistów  w  tej  dziedzinie.  Kierunek jest  kluczowy

w  rozwoju  intelektualnym  młodego   społeczeństwa,  pozwoli  poszerzać   swoją  znajomość

przemian,  które  miały,  mają,  jak  i  będą  miały  miejsce  w  świecie  oraz  wskażą  wektory

przyczynowo-skutkowe dzięki którym owe zmiany powstały i jak się rozwijały.

Szef Biura
suanTwoć:sąyd,gt:tgdp%Tsłii3gg
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Historia i Kultura
Studla drugiego stopnia

Tabela 1. Podstawowe informacje o kierunku studiów

a.  Nazwa kierunku studiów: Historia i Kultura
b.  Poziom kształcenia: Drugi stopień

c.  Profil kształcenia: ogólnoakademicki
d.  Forma studiów: stacjonarne
e.  Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu

zawodowego) :  120

f.   Liczba semestrów: 4

g.  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
h.  Przyporządkowanie do dyscyplin: historiaL 80%, filozofia 10%,

muzykologia 10%

i.   Dyscyplina wiodąca: historia

j.   Język, w jakim odbywa się kształcenie: polski
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Historia ! Kultura
Studia druglego stopnia

Tabela 2.
Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 PRK

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU:
Historia i Kultura

STUDIA Drugiego Stopnia
Cykl dydaktyczny 2020/2021

0bjaśnienie  oznaczeń:

K (przed  bodkreślnikiem) -kierunkowe efekty uczenia się

W -kategoria wiedzy

U -kategoria  umiejętności

K (po  podkreślniku) -kategoria  kompetencji społecznych

P6S/P7S -charakterystyka drugiego stopnia  Polskiej Ramy Kwalifikacji -poziom 6

(studia  1 stopnia)/ charakterystyka drugiego stopnia  Polskiej  Ramy
kwalifikacji -poziom  7 (studia  11 stopnia)

WG -kategoria wiedzy, zakres  i głębia -kompletność perspektywy poznawczej i zależności

WK -kategoria wiedzy,  kontekst -uwarunkowania, skutki

UW -kategoria  umiejętności, wykorzystanie wiedzy -rozwiązywane  problemy i wykonywane zadania

UK -kategoria  umiejętności,  komunikowanie się -odbieranie i tworzenie wypowiedzi,  upowszechnianie wiedzy

w środowisku naukowym  i  posługiwanie się językiem obcym
UO -kategoria  umiejętności,  organizacja  pracy -planowanie  i praca zespołowa

UU -kategoria  umiejętności,  uczenie się -planowanie własnego rozwoju i  rozwoju innych osób

KK -kategoria  kompetencji społecznych, oceny -krytyczne  podejście

KO -kategoria                   kompetencji            społecznych,           odpowiedzialność

zobowiązań społecznych  i działanie na  rzecz interesu  publicznego

KR -kategoria  kompetencji społecznych,  rola zawodowa -niezależność i  rozwój etosu

wypełnianie

Symbol Kierunkowe efekty uczenia slę
Odnlesienle docharakterystykdruglegostopniaPRK

WIEDZA

KW01
Ma  pogłębioną  wiedzę  o  specyfice  wiedzę  o  specyfice

P7S_WGp rze dmio towej         i         m e to dolo gicznej         nau k
historycznych

K_W02 Posiada  szczegółową  wiedzę  z  zakresu  historii  Polski
P7S_WGi powszechnej .

KW03

Wykazuje      biegłą      zna].omość      terminologii      nauk

P7S WGhumanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem
historii    oraz   podstawową   z   zakresu    filozofii,
1iteratury, kultury i sztuki

KW04
Posiada pogłębioną wiedzę o źródłach informacji (takich

P7S_WGjak   bibliografie,   dokumenty,   katalogi)   jak   też
wiedzę o korzystaniu ze źródeł historycznych

K_W05

Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań

P7S_WGróżnorodnych  dziedzin historii i ich  powiązaniu  z
innymi   dyscyplinami   humanistycznymi.   Zna   i
rozumie  zależności  między filozofią i  naukami  na
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Historia i Kultura
Studia drugiego stopnia

poziomie    umożliwiającym    interdyscyplinarną   i
multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych
dziedzin nauki

K_W06 Posiada pogłębioną wiedzę  o  najważniejszych  szkołach
P7S_WGhistorycznych polskich i światowych

K_W07

Zna    i     rozumie     zaawansowane     metody    analizy,

P7S_Wcf|Kinterpretacji  różnych  wytworów  kultury właściwe
dla  wybranych   tradycji   i   szkół   badawczych  w
obrębie historii

KWO8

Posiada  pogłębioną wiedzę  o  różnorodności  stanowisk

P7S_WGmetodologicznych,     teorii    i    szkół    naukowych
zajmujących  się  w  przeszłości  i  w  teraźniejszości
badaniem dziejów człowieka i jego cywilizacji.

K_WO9
Wie o istnieniu w naukach historycznych i społecznych

P7S WGróżnych    punktów    widzenia,    determinowanych
różnym podłożem nffodowym i kulturowym

K_WIO

Posiada     pogłębioną     wiedzę      dotyczącą     sposobu

PIS_W®lK
gromadzenia,  opracowywania,  przechowywania   i
u do stępniania            naj nowszych            m ożliwo ś ci
popularyzacji    różnych    źródeł    historycznych    i
wytworów kultury  i literatury

KW11
Jest  świadomy,  że  badania  i  debata  historyczna  są

P7S_WGprocesem, który niesie ze sobą nieustanne zmiany
i rozwój poglądów.

K_W12 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności P7S  WKprzemysłowej i prawa autorskiego.
K_W13 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i P7S_WGIKhistorycznej zmienności znaczeń

KW14 Ma    pogłębioną    wiedzę    o    sposobach    i    metodach P7S_WKpopularyzowania historii
K_W15 Ma   wiedzę   o   instytucjach   kultury   i   orientację   we P7S_WGIKwspółczesnym życiu kulturalnym

K_W16

Posiada    pogłębioną    wiedzę    o    charakterze    nauk

P7S_WQIKspołecznych     ze     szczególnym     uwzględnieniem
psychologii    i    pedagogiki,    podstaw    ekonomii,
socjologii i filozofii .

KW17

Posiada   pogłębioną   wiedzę   zakresie   jednego   bloku

P7S_WG
głównych    subdyscyplin    filozoficznych:     1ogika,
metafiizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub

etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna lub estetyka,
filozofia kultury

K_W18
ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w

P7S_WC±lKrelacji     do     innych    nauk    oraz     o     specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filozofii

K_W19

ma usystematyzowaną znajomość głównych kierunków

P7S_W®lKpodstawowych   subdyscyplin   filozoficznych   oraz
rozumie    zależności    zachodzące    między    tymi
kierunkmi

K_W20
wszechstronnie   zna   i   dogłębnie   rozumie   wybrane

P7S WGkierunki i stanowiska współczesnej filozofii. w1)

KW21 zna     historyczny     rozwój     wielu     wiodących     idei P7S_WKfilozoficznych      na      poziomie      umożliwiającym
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Historia i Kultura
Studia drugiego stopnla

specjalizację     w     obrębie     filozofii     lub     nauk
społecznych

K_W22
ma   szeroką  znajomość   i   rozumie   zależności   między

P7S_WQIKkształtowaniem się idei rilozoficznych a zmianami
w kulturze i w społeczeństwie

K_W23

ma  pogłębioną  wiedzę   o   poglądach   na  struktury  i

PIS_WQIKinstytucje    społeczne    oraz    o    rodzajach    więzi
społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów
życia społecznego

K_W24
zna i rozumie filozoficzne  podstawy kultury oraz zna i

PIS_WC±lKrozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne
odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury

K_W25
ma   pogłębioną  wiedzę   o   specyfice   muzyki   oraz  jej

P7S_WGpochodzeniu,     funkcjach    i    uwarunkowaniach
społecznych

K_W26
ma pogłębioną wiedzę na temat historii i teorii muzyki

P7S WGróżnych   epok   w   kontekście   ogólnych   zjawisk
kultury

K_W27

posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu

P7S WG
historii   muzyki   powszechnej   i   historii   polskiej
tradycji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem
kontekstu  regionalnego  (Śląsk),  muzyki  religijnej
oraz instrumentologii

K_W28

ma   uporządkowaną   wiedzę   szczegółową   z   zakresu

P7S  WG
gatunków   i   form   muzycznych   (ze   szczególnym
uwzględnieniem  muzyki religijnej),  a także  stylów
muzycznych    i    związanych    z    nimi    tradycji
vwkonawczych

K_W29 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę  szczegółową z P7S_WGzakresu estetyki muzycznej

K_W30
ma rozległą wiedzę o instytucjach kultury i orientację we

P7S_WQIKwspółczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury muzycznej

Umiejętności

K_U01

Potrafi  wyszukiwać,  analizować,  selekcjonować,  oceniać

P7S  UWoraz użytkować informacje i dane z wykorzystaniem
różnych   źródeł,   metod   i   dzieł   literackich   oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy,

K_U02

Posiada  pogłębione  umiejętności  badawcze,  obejmujące

P7S_TJW

analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i
poglądów,  dobór  metod  i  konstruowanie  narzędzi
badawczych, opatrywania przypisami i redagowania
tekstów zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych
dziedzinach nauk humanistycznych, opracowanie i
prezentację  wyników,   pozwalające   na  oryginalne
rozwiązywanie złożonych problemów.

KU03

Potrafi    samodzielnie    zdobywać    wiedzę    i    poszerzać

P7S_UUumiej ętności        badawcze        oraz        podejmować
autonomiczne  działania  zmierzające  do  rozwijania
zdolności i kierowania własną karierą zawodową

K_U04 Posiada umiejętność  integrowania wiedzy historycznej  z P7S  UWwiedzą   z   różnych   dyscyplin   w   zakresie   nauk



Historia 1 Kultura

Studia drugiego stopnia

humanistycznych  i  społecznych  oraz  umiejętność
jej     zastosowania     w     nietypowych     sytuacjach
profesjonalnych.

KU05

Potrafi  przeprowadzić  krytyczną  analizę  i  interpretację

P7S_UW

różnych   rodzajów   wytworów   kultury   z   zakresu
historii,     filozofii     lub     muzykologii,          stosując
oryginalne       podejścia,       uwzględniające       nowe
osiągnięcia   humanistyki,   w   celu   określenia   ich
znaczeń,   oddziaływania   społecznego,   miejsca   w
procesie historyczno-kulturowym

K_U06

Umie korzystać z technologii informacyjnej , multimediów

P7S_tJW/K
i   zasobów   lnternetu.   Potrafi   opracowywać   dane
dotyczące  historii  i  związanych  z  nią  dyscyplin
nauki,  stosując  m.  in.  metody  statystyczne  oraz
tworząc bazy danych.

K_U07

Posiada  pogłębione  umiejętność  komunikowania  się  w

P7S  UKjęzy]fli  ojczystym  z  zastosowaniem  profesjonalnej
terminologii      właściwej       dla      obszaru       nauk
historycznych.

K_UO8

Posiada umiejętność  formułowania opinii krytycznych  o

P7S_TJWIK
wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i
doświadczenia      oraz      umiejętność       prezentacji
opracowań  krytycznych  w  różnych  formach  i  w
różnych mediach

KUO9

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania,  z

PIS_TJWIKwykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów
innych    autorów,    formułowania   wniosków    oraz
tworzenia syntetycznych podsumowań

K_UIO

posiada  pogłębioną  umiejętność  przygotowania  różnych

PIS_TJwlo
prac  pisemnych  w języku  polskim  i języlfli  obcym

Óuznawanym  za  podstawowy  dla  dziedzin  nauki  i
dyscyplin naukowych , właściwych dla studiowanego
kierunku studiów

K_U 1 1
Ma     umiejętności     językowe     zgodne     z     wymogami

P7S_TJWIKokreślonymi dla poziomu 82 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.

K_U12
Posiada      umiejętności      w      zakresie      komunikacji

P7S_UKinterpersonalnej  i analizy relacji interpersonalnych
w organizacjach.

KU13 identyfikuje      typowe      strategie      argumentacyjne      w P7S_"lTJ
wypowiedziach ustnych i pisemnych

K_U14 precyzyjnie   formułuje   w   mowie   i   na   piśmie   złożone P7S_UK
problemy  filozoficzne,   stawia  tezy  i  krytycznie  je
komentuje

K_U15 rekonstruuje  i  konstruuje  ffgumentacje  z  perspektywy P7S_TJWITJ
różnych    stanowisk    filozoficznych,    uwzględniając
właściwe   każdemu   z   nich   typy   argumentacji   i
dostrzegając  zachodzące  między  nimi  zbieżności  i
różnice
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Historia i Kultura
Studia drugiego stopnia

K_U16 potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować, P7S_UU
oceniać,   selekcjonować   i   użytkować   informacje   z
wykorzystaniem      różnych      źródeł      muzycznych
(muzykalia       dawne       i       współczesne,       źródła
fo n o graficzne ,         in strum e nty)          i         literatu ry
przedmiotowej (z wykorzystaniem internetowych baz
danych) oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

K_U17

Potrafi   pracować   w   grupie   przyjmując   zarówno   rolę

P7S_UO
kierowniczą  jak   i   członka   zespołu   oraz   potrafi
odpowiednio   określić  priorytety  służące  realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

K_U18 potrafi  w   sposób   zaawansowany  zastosować   elementy P7S_W
wiedzy      z      zakresu      kultury      muzycznej      w
podejmowanych pracach badawczych

KU20 twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną P7S_UW/U
w      formułowaniu      hipotez      i      konstruowaniu
krytycznych argumentacj i

K_U21 samodzielnie  interpretuje  tekst  filozoficzny,  komentuje  i P7S_TJWITJ
konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów

KU22 analizuje   złożone   argumenty   filozoficzne,   identyfikuje PIS_TJWIU
składające   się   na   nie   tezy   i   założenia,   ustala
zależności logiczne i argumentacyjne między tezami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Rozumie    konieczność    i    odczuwa    potrzebę    ciągłego

P7S_KOdokształcania się i rozwoju kulturalnego oraz potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób

K_K02 Systematycznie     i     aktywnie     uczestniczy    w     życiu P7S  KRkulturalnym i społecznym w różnych jego formach.

KK03
Jest  świadomy  znaczenia  nauk  humanistycznych  dla

P7S_KKutrzymania i rozwoju więzi społecznych na różnych
poziomach.

KK04 Respektuje różnice poglądów w różnych okresach czasu i P7S  KKkontekstach.

KK05
Respektuje  fakt,  że  badania  i  debata  historyczna  są

P7S_KKprocesem  w  stanie  nieustannych  zmian  i  ciągłego
rozwoju.

KK06

Docenia   i   szanuje   tradycję   i   dziedzictwo   kulturowe

P7S  KKludzkości  i  ma  świadomość   odpowiedzialności  za
zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy, Polski
i swojego regionu.

KK07 Jest   gotów   do   propagowania   wiedzy   historycznej   w P7S  KOśrodowislni lokalnyrn.

K_KO8

Kieruje   się   obiektywizmem   w   podejściu   wiedzy   i   do

P7S_KRprzekazu  historycznego.   Posiada  również  odwagę
cywilną   w   sprzeciwianiu   się   instrumentalizacji
wiedzy przez grupy nffodowe, społeczne i polityczne.

K_KO9
Charakteryzuje    się    wrażliwością    etyczną,    empatią,

P7S KRotwartością,      refleksyjnością      oraz      postawami
prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
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KKIO Jest  praktycznie  przygotowany  do  realizowania  zadań P7S_KRzawodowych.

K_K11

dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną

P7S_KR/KO
pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością
przed    współpracownikami    i    innymi    członkami
społeczeństwa     oraz     wykazuje      aktywność     w
rozwiązywaniu tych problemów
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Tabela 4. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów

a) łączna liczba godzin zajęć 860

b) procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów Historla 71%
ECTS dla każdej z dyscyplin - w przypadku programu studiów dla Muzykologia 12%
kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny* Fllozofia 12%

c) łączna liczba punktów ECTS jaką student uzyskuje w ramach zajęć 61
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia*

d) łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć 42
z  zakresu  nauk  podstawowych,   do  których  odnoszą  się  efekty
uczenia się

e) liczba  punktów  ECTS,  którą  student  uzyskuje  w  ramach  zajęć  z 5
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w wymiarze
nie  mniejszym  niż  5  punktów  ECTS  -  w  przypadku  kierunków
studiów  przypisanych  do  dyscyplin w ramach  dziedzin innych  niż
odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) *

f) liczba  punktów  ECTS,  którą  student  uzyskuje  w  ramach  zajęć 62
wybieranych  (w  wymiarze  nie  mniejszym  niż  30%  punktów  ECTS
koniecznych do ukończenia studiów) *

g) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując 6
moduły  kształcenia  oferowane  w  formie  zajęć  ogólnouczelnianych
1ub na innym kierunku studiów*

h) łączna liczba punktów BCTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć
Ndkształtujących  umiejętności praktyczne  (w wymiarze większym  niż

50°/o 1iczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów) -w
przypadku programu studiów dla kierunku o profilu praktycznym*

i) łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć Historia 86
związanych   z   prowadzoną  w   Uczelni   działalnością   naukową  w
dyscyplinie  lub  dyscyplinach  do  których został przyporządkowany
kierunek  studiów  (w  wymiarze  większym  niż  50%  liczby  punktów
ECTS koniecznych do ukończenia studiów) - w przypadku programu
studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademlckim*

j) łączna    liczba    punktów    ECTS,     którą    student    uzyskuje    z
Ndwykorzystaniem   metod   i   technik   kształcenia   na   odległość   (w

wymiarze nie większym niż 50°/o 1iczby punktów ECTS koniecznych
do ukończenia studiów)*
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OCENA PROJEKTU PROGRAMU STUDI0W W OPARCIU 0 UCHWAŁĘ SENATU
NR 235/2016-2020 UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI

ZMIANAMI ORAZ 0BOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI

mgr lnż.

KIERUNEK: HISTORIA I KULTURA
STOPIEŃ STUDIÓW: studia drugiego stopnia
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
PRZYPORZĄDKOWANIE   D0   DYSCYPLIN:   historia   -   80%,   filozofia   -   10%,
muzykologia - 10%
DYSCYPLINA WIODĄCA: nauki teologiczne

1.  Jednostka prowadząca w/w kierunek studiów posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego  doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  humanistycznych  w  dyscyplinie
historiaokreślonewprzepisachwydanychnapodstawieArt.81.ustawyzdnia20lipca2018
r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668).

2.  Kierunek studiów Historia i kultura jest nowym kierunkiem studiów.
3 .  Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku uwzględnia zakres wiedzy, umiejętności

i kompetencji społecznych oraz jest zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji (Ustawa z dnia 20
1ipca 2018  -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz.1668; Ustawa z dnia 22

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.
2153).

4.  Ponad  30% treści  do  wyboru  stanowią przedmioty kierunkowe  do  wyboru wykazane w
bloku C oraz przedmioty takie jak: przedmiot zewnętrzny z obszaru nauk społecznych, kurs
wjęzyku obcym nowożytnym, seminarium dyplomowe, lektorat z języka obcego oraz kusy
zmienne ogólnouczelniane.

5.  Celem  międzynarodowienia  procesu  kształcenia  wprowadzono  kus  w języku  obcym
nowożytnym,   w  dyscyplinie  innej   niż  wiodącej   dla  kierunku  studiów,  który  b.ędzie
wybierany przez studentów z listy kursów przedstawionej przez koordynatora kierunku.

6.  Projekt programu studiów obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością
naukową w dyscyplinie historia, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze 86 punktów,
a więc większym niż 50% 1iczby punktów koniecznej do ukończenia studiów.

7.  Dyscyplina  historia,  do  której  został  przyporządkowany  kierunek  studiów  mieści  się  w
dziedzinie  nauk humanistycznych,  Dziekan powinien  zaproponować  kusy  poszerzające
wiedzę z dziedziny nauk społecznych (za co najmniej 5 punktów ECTS). Zaproponowano
realizację  przedmiotu  zewnętrznego   z   obszaru  nauk   społecznych,   do   wyboru  przez
studentów z listy zaproponowanej przez koordynatora kierunku

8.  Do  realizacji  w/w  programu  studiów  wszyscy  proponowani  nauczyciele  akademiccy
są zatrudnieni w Ucżelni jako podstawowym miej scu pracy.

9.  Projekt  programu  studiów  zgodny  ze  wszystkimi  punktami  załącznika  2  do  uchwały
235/2016-2020 wraz z późniejszymi załącznikami.







Uniwersyteckie Studia Humanistyczne

Wyjaśnienia i uzasadnienia:

1.    Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych,

Przygotowując   program   studiów   analizowano   zbliżone   programy   kształcenia   realizowane  w
uniwersytetach,  z  którymi  lnstytut  Historii  współpracuje  w  ramach  programów  ERASMUS  lub
dwustronnych  umów o współpracy. Wynikało to z:  1.  uczelnie te realizują nowoczesne programy
studiów,  zgodnie  z  najnowszymi  wymogami;  2.  przy  realizacji  programu  studiów  lH  U0  liczy  na
utrzymanie dalszej współpracy z tymi uczelniami

Uniwersytet w Ljubljanie

U niwersytet w Ołomuńcu
U niwersytet w Opawie
Uniwersytet Karola w Pradze
Uniwersytet Matei Beja w Bańskiej Bystrzycy
Uniwersytet w Pecs
Państwowy Uniwersytet w Odessie
Państwowy Uniwersytet Czarnogórski w Podgoricy
Pedagogische Universitat Heidelberg

Ponadto zapoznano się z programami realizowanymi w:

U niversitat Passau

Uralski Uniwersytet Federalny w Jekatierinburgu
Państwowy Uniwersytet w Wielkim Nowogrodzie
Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu
2.    Sposób uwzględnienia wniosków z analizy monitorowania kariery studentów i absolwentów,

Na Uniwersytecie Opolskim od 2011 r. działa Akademickie Centrum Karier (www.kariera.uni.opole.pl),

które  ma  na celu  zawodową promocję studentów i absolwentów UO oraz  monitorowanie ich  karier.

Akademickie Centrum  Karier Uniwersytetu Opolskiego:

•              pomaga w poszukiwaniu pracy w polsce i za granicą oraz staży i praktyk,

•              organizuje  szkolenia  i  warsztaty  dotyczące  m.in.  metod  poszukiwania  pracy  i  aplikowania  o

Pracę'

•              prowadzi    monitoring    karier   zawodowych    absolwentów    UO   w   oparciu    o   ,,Procedurę

monitorowania karier zawodowych absolwentów UO, SDJK-O-U7,

•              organizuje Giełdę pracy i inne imprezy dotyczące rynku pracy,

•              oferuje doradztwo personalne i pomoc psychologiczną,

•              organizuje praktyki dodatkowe (nieobowiązkowe).

Badania  Losów  Absolwentów    przeprowadzane  jest  cyklicznie  w  4  etapach.  Badani  są  absolwenci

wszystkich   kierunków  studiów,  studiów  stacjonarnych   i   niestacjonarnych,   pierwszego,   drugiego  i

trzeciego stopnia  UO.

Etap   1   przeprowadzany   od   czerwca   do   końca   września   stanowi   zebranie   danych   oraz

oświadczeń  o  zgodzie  na  udział w  badaniu  absolwentów w  momencie  lub  nie  wcześniej  niż  miesiąc

przed
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ukończeniem   studiów.   Zebranie   danych   przeprowadzają   Wydziały   uczelni,    następnie   dane   są

przekazywane   do   ACK   UO.   ACK   UO   w   październiku    rozsyła   elektroniczną   wersję   ankiety   do

absolwentów   Uczelni,   przeprowadza   wersję  telefoniczną   ankiety,   archiwizuje   zwrócone   ankiety,

dokonuje  analizy  danych.  Etap  ten  kończy  się  sporządzeniem  pierwszej  części  raportu  (listopad  -

styczeń).

Etap  11  przeprowadzony jest w rok po  ukończeniu  przez absolwentów studiów. Akademickie Centrum

Karier  przesyła  absolwentom  drugą  ankietę,  przeprowadza  wersję  telefoniczną  ankiety,  archiwizuje

zwrócone   ankiety   i   dokonuj.e   analizy   danych.   Opracowuje   drugą   część   raportu   po   konsultacji

merytorycznej.

Etap  111  przeprowadzony  jest  w  trzy  lata  po  ukończeniu  przez  absolwentów  studiów.  Akademickie

Centrum  Karier  przesyła  absolwentom  trzecią  ankietę,  przeprowadza  wersję  telefoniczną  ankiety,

archiwizuje   zwrócone   ankiety   i   dokonuje   analizy   danych.   Opracowuje   trzecią   część   raportu   po

konsultacji merytorycznej.

Etap  lv  przeprowadzany  jest  w  pięć  lat  po  ukończeniu  przez  absolwentów  studiów.  Akademickie

Centrum  Karier  przesyła  absolwentom  czwartą  ankietę,  przeprowadza  wersj.ę  telefoniczną  ankiety,

archiwizuj.e zwrócone ankiety i dokonuje analizy danych. Opracowuje ostateczny raport po konsultacji

merytorycznej.

Wybrane wyniki raportu przedstawiane są Dziekanom Wydziałów Uczelni, a także właściwym organom

Województwa Opolskiego i Miasta Opola. lnformacja o wynikach  badań podlega opublikowaniu także

na stronie internetowej. Uczelni.

Prowadzenie  badań  losów zawodowych  absolwentów  pozwala  uczelni  dysponować  rzetelną wiedzą

na temat jakości  kształcenia  na  poszczególnych  kierunkach,  przygotowania  absolwentów do  podjęcia

pracy, oczekiwań co do przyszłej pracy zawodowej, czy sytuacji na rynku pracy.

3.              Sposób uwzględnienia wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z

potrzebami rynku pracy oraz potrzebami społecznymi.

Absolwenci kierunku zostaną zaopatrzeni w kompetencj.e pozwalające im na podejmowanie zadań w

grupie,  radzenia sobie z wyzwaniami o charakterze interdyscyplinarnym. Nabywaj.ą umiejętność
komunikacj.i interpersonalnej. Są uczeni krytycznego podej.ścia, umiejętności argumentowania z

wykorzystaniem różnych poglądów i metod. lstotną umiejętnością jest wskazanie na potrzebę

permanentnego uczenia się. kompetencji j.ak znajomość języków obcych. Bogate przygotowanie
humanistyczne otwiera  ich na szerokie horyzonty kulturowe i świadome i podmiotowe uczestnictwo
w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.

/

4.            Sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez
studentów

Zgodnie z Regulaminem  dot. Jakości  Kształcenia (SDJKJO-U8) każdy pracownik lnstytutu  Historii

podlega corocznej ocenie przez studentów. Ocena ta jest przeprowadzana  z wykorzystaniem Ankiety
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studenckiej, opracowywanej przez Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich  Uniwersytetu Opolskiego. Jej
wyniki trafiają do Dziekana wydziału, który przeprowadza omówienie wyniku badania z ocenianym

pracownikiem. Pracownicy osiągający wybitne wyniki dydaktyczne będą przedstawiani do Nagrody
Quality.

5.            Udokumentowanie -dla studiów stacjonarnych -Że co najmniej połowa punktów ECTS
objętych programem studiów j.est uzyskiwana w ramach zaj.ęć z bezpośrednim  udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów

120 ECTS x 25 godzin (1 pkt ECTS) = 3000 godzin, 50% z tego = 1500 godzin
Łączna liczba godzin według załączonego planu studiów wynosi 860, pozostałe 640 godzin
realizowanych jest w postaci indywidualnych konsultacji oraz praktyk wymagających udziału
nauczyciela akademickiego.

Szczegółowe zestawienie liczby godzin i punktów ECTS zawierają karty przedmiotów.

6.             Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór zaj.ęć w wymiarze nie
mniejszym  niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej. do ukończenia studiów

Przedmiot do wyboru  1
Historia życia  monastycznego
Poczet ksiażąt i księżniczek śląskich

Dzieje Bizancjum

Obrzędowość religijna od czasów najdawniej.szych
Rzemiosło i kultura w ujęciu archeologicznym i historycznym (T)
Rezydencje w krajobrazie kulturowym (T)
Panorama społeczna średniowiecznej Europy

Przedmiot do wyboru  11

Polacy na emigracj.i

Historia  Rosj.i

Historia dyplomacji
Teorie spiskowe w dziejach i ich weryfikacj.a
Wielokulturowość Śląska

Historia  Niemiec

Historia władztwa Habsburgów
Wielokulturowość Kresów wschodnich

Przedmiot do wyboru  111

Za  kulisami króla instrumentów -o organach i nie tylko
Religijna  kultura  muzyczna

Polska tradycyjna  kultura muzyczna
Czarne kropki na  pięciolinii -warsztaty czytania nut
Filozofowanie poza dobrem i złem
Ekofilozofia

Podstawy filozofii umysłu
Femnizm

Przedmiot do wyboru  lv -Udział w badaniach naukowych
Humanistyka w praktyce. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych (T)
Prasoznawstwo
Zabytki Opola  (T)

Historia  książki  i zbiorów bibliotecznych

Humanista w przestrzeni cyfrowej
Przedmiot zewnętrzny z obszaru nauk społecznych (do wyboru) (KR)
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Kurs w języku obcym  nowożytnym (KR) (H2)
Seminarium  magisterskie
Lektorat z języka obcego na  poziomie 82+
Kurs zmienny ogólnouczelniany

W sumie 62 p. ECTS

7.             Zaj.ęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których został przyporządkowany kierunek studiów, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze większym  niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów muszą być
wskazane przedmioty, które składają się na 50%
Historia:

Główne problemy świata współczesnego
Mikrohistoria

Polityka historyczna

Historia  cywilizacji  (H2)

Spory o historię
Turystyka  historyczna (H2)

Historia w przestrzeni  publicznej (H2)

Elementy statystyki i demografii historycznej (H2)
Historia  i teraźniejszość

Historia form  i gatunków muzycznych
Historia estetyki muzycznej
Panteon postaci historycznych
Historia sztuki

Historia w archiwach zapisana
Muzyka  PRL-u

Przedmiot do wyboru  1
Historia życia monastycznego

Poczet ksiażąt i księżniczek śląskich

Dzieje  Bizancjum`

Obrzędowość religijna od czasów naj.dawniejszych

Rzemiosło i kultura w ujęciu archeologicznym i historycznym (T)
Rezydencje w krajobrazie kulturowym (T)
Panorama społeczna średniowiecznej Europy

Przedmiot do wyboru  11

Polacy na emigracji

Historia  Rosji

Historia dyplomacji

Teorie spiskowe w dziejach i ich weryfikacja
Wielokulturowość Śląska

Historia  Niemiec

Historia władztwa  Habsburgów
Wielokulturowość Kresów wschodnich

Przedmiot do wyboru  lv -Udział w badaniach naukowych
Humanistyka w praktyce. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych (T)
Prasoznawstwo
Zabytki Opola  (T)

Historia  książki  i zbiorów bibliotecznych

Humanista w przestrzeni cyfrowej
Seminarium magisterskie
W sumie 86 p. ECTS
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8.             Udział studentów w zaj.ęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub
udział w tej działalności (w przypadku profilu ogólnoakademickiego)

Humanistyka w praktyce.
Organizacja  imprez kulturalno-oświatowych
Prasoznawstwo
Zabytki Opola

Historia  książki i zbiorów bibliotecznych

Humanista w przestrzeni cyfrowej
Seminarium magisterskie

9.    Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału
biorących udział w pracach programowych lub konsultujących proj.ekt programu studiów),

Przedstawicielami  interesariuszy zewnętrznych,  z  którymi  konsultowano  projekt  Programu

Studiów  na  kierunku  HiK to  m.in.

dyrektorzy placówek (Archiwum  Państwowym w Opolu  Mirosław Lenart,  Muzeum  Piastów

Śląskich w  Brzegu  Dariusz  Byczkowski,  dyrektorzy szkół z terenu  miasta Opola`i województwa

opolskiego,  kier.  Obserwator Rynku  Pracy w  Urzędzie  Pracy w Opolu  Krzysztof Duraj,  dyr.

Departamentu  Edukacji  i  Rynku  Pracy Urzędu  Marszałkowskiego  Monika Jurek,  przedstawiciel

środowiska  pracodawców -Radosław  Leda  -firma  L&L

lnstytut  Historii  UO  realizuje  ożywioną współpracę ze  zróżnicowanymi  podmiotami

podejmującymi działalność  naukową,  oświatową,  kulturalną,  a także organami władz
samorządowych  i  pionu  rządowego.  Kooperatywa obejmuje organizacj.ę  konferencji, sesji
naukowych, warsztatów, wykładów, wydawanie publikacji naukowych  i  popularno-naukowych.

Efektem tych działań  prelekcj.e,  książki, tematyczne strony internetowe, co wydatnie przyczynia
się do  promocji zarównó  Uczelni, jak i  regionu  i  potwierdza  wysoki status akademicki  naszego

Uniwersytetu.

10.   Działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

Na  Uniwersytecie Opolskim  obowiązuje Jednolity System  Antyplagiatowy.  Ponadto  każdy

student jest zobowiązany do  uzyskania  zaliczenia  z  Kursu  z Ochrony Własności  lntelektualnej.

11.  Lista  pracowników prowadzących  zaj.ęcia:

Dr hab.  prof.  UO Marek Białokur -lnstytut  Historii

Dr hab.  prof.  UO  Marcin  Bóhm -lnstytut Historii

Dr hab.  prof.  UO Tomasz Ciesielski -lnstytut Historii

Dr Adriana  Dawid -lnstytut Historii
Dr Antoni  Maziarz -   lnstytut  Historii

Dr hab. prof. UO Kazimierz Ożóg -lnstytut Historii
Dr Mariusz  Patelski -lnstytut Historii

Prof. dr hab. Anna  Pobóg-Lenartowicz -Instytut Historii
Dr Magdalena  Przysiężna-Pizarska -Instytut  Historii

Dr hab.  prof.  UO  Mariusz Sawicki -Instytut Historii

Mgr Danuta Szewczyk-Kłos -Biblioteka Główna  UO
Prof. dr hab. Krzysztof Tarka -lnstytut Historii
Dr hab. prof. UO Magdalena  Ujma -lnstytut Historii
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Dr Franciszek Koenig -lnstytut Historii  UO

Mgr Karolina  Pawlik -lnstytut Historii  UO

Dr Andrzej Prasał -lnstytut Historii UO
Dr Mariusz Pucia -lnstytut Historii UO

Mgr Ewelina Szendzielorz -lnstytut Historii UO
Dr Marcin Pietrzak -lnstytut Historii UO
Dr hab. Stanisław Kij.aczko,  prof. UO -lnstytut Historii UO

Dr hab. Grzegorz Francuz, prof.  UO -lnstytut Historii UO
Dr Piotr Leśniak -lnstytut Historii UO

Dr hab. Agnieszka  Hensoldt, prof.  UO -lnstytut Historii UO
Prof.  Henryk Benisz, prof. UO -Instytut Historii UO
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Wskazanie związku studiów ze strategią uczelni:
lnstytut realizuje priorytety UO zawarte w jego strategii rozwoj.u.

Po  pierwsze,  stara  się  prowadzić  badania  na  poziomie  światowym.  Efektem  tego  są  publikacje  w

zagranicznych    czasopismach    oraz    pracach    zbiorowych.    Pracownicy    lnstytutu    uczestniczą    w

międzynarodowych  gremiach  badawczych  (A.  Lenartowicz,  T.  Ciesielski,  G.  Poźniak),  mają  na  swym

koncie     nowatorskie     odkrycia     w     zakresie     kwerendy     archiwalno-bibliotecznej     i     wykopalisk

archeologicznych -Priorytet 1 strategii UO,

Poprzez  współpracę  z   Urzędem   Marszałkowskim,   Urzędem   Miasta  w  Opolu,   Urzędem,   Miasta  w

Byczynie,  Urzędem  Miasta w Kędzierzynie-Koźlu,  Urzędem  Miasta w Namysłowie,  Urzędem  Miasta w

Raciborzu,  Diecezjalnym  lnstytutem  Muzyki  Kościelnej,  Muzeum Śląska  Opolskiego,  Muzeum  Piastów

Śląskich w Brzegu, Centralnym  Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach, starostwami w

Opolu,   Krapkowicach,  Kluczborku,  a   przede  wszystkim  szkołami  różnego  szczebla   na  terenie  woj.

opolskiego lnstytut buduj.e pozycję UO jako centrum kompetencji dla regionu -Priorytet 2 strategii UO.

Poprzez   uaktualnianie   programu   nauczania   lnstytut   stwarza   nowoczesną   ofertę   dydaktyczną   -

Priorytet 3 strategii UO.

W konsekwencj.i reformy strukturalnej. przeprowadzonej na Uniwersytecie Opolskim w 2019 r. lnstytut

Filozofii oraz Katedra Muzykologii (przynależąca wówczas do Wydziału Teologicznego) stały się częścią

lnstytutu  Historii,  odpowiednio  j.ako  Katedra  Filozofii  i  Katedra  Muzykologii.  Połączenie  to  stanowi

okazję  do  zintegrowania  zarówno  badań   naukowych,  jak  i  oferty  dydaktycznej  wokół  zagadnień

humanistycznych  z  wiodącą  rolą  dyscypliny  Historia.  Trzeba  w  tym  miej.scu  nadmienić,  Że  kierunek

Historia"     od   lat  stanowi   cenny  element  oferty  dydaktycznej   Uniwersytetu   Opolskiego.  Oferty

ulegającej   kilkukrotnym   zmianom   i   rozszerzaniu   o   kolejne   przedmioty,   dostosowuj.ącym   ją   do

zmieniających się potrzeb rynku  pracy oraz oczekiwań społecznych. Tym samym  kierunek ten wspiera

jeden  ze  strategicznych   priorytetów  Uniwersytetu  w  kierunku   budowy  centrum   kompetencj.i  dla

regionu.  Działania  powyższe  będą  kontynuowane  w  ramach  zreorganizowanego  lnstytutu  Historii,

kontynuującego  tradycje  lnstytutu  Historii  (w  dawnym  kształcie),  a  także  wcześniejszego  lnstytutu

Filozofii  i  Katedry  Muzykologii.

lnstytut   Historii,   zgodnie   z   misją   Uniwersytetu   Opolskiego,   umożliwia   swobodne   inicj.owanie   i

prowadzenie badań naukowych w zakresie historii, upowszechnia j.e w sposób odpowiedzialny, dążąc

tym  samym  do  rozwoju  nie tylko  pracowników,  ale też studentów wszystkich  trzech  stopni  studiów

historycznych. Dzieląc się wynikami tych badań pracownicy lnstytutu kształcą i wychowują studentów

w zakresie historii (a także filozofii i muzykologii), a także popularyzuj.ą wyniki swych badań w regionie

oraz  współpracują  ze  społecznością  lokalną.  Wyrazem  tych  działań  jest  chociażby  organizacja  Dni

Kultury: Starożytnej, Średniowiecznej, Nowożytnej i wielu konkursów i warsztatów przeznaczonych dla
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młodzieży  różnych typów szkół województwa  opolskiego  (np.  cykliczna,  coroczna  Wielka  Powtórka  z

Historii;  konkursy -cykliczny  rody  na  Śląsku,  rocznicowe  poświęcone  stanowi wojennemu  w  Polsce,

powstaniu Solidarności,  1 wojnie światowej  itp.)  oraz   dla  mieszkańców -np.  Wielki Test z  Historii  (w

2011  r.  poświęcony  90  rocznicy  plebiscytu  i  111   powstania  śląskiego).  Pracownicy  lnstytutu  wraz  ze

studentami  historii  brali  udział w  kwerendach  archiwalno-bibliotecznych  na  terenie  Polski  (Kraków,

Toruń,  Warszawa),  Ukrainy  (Kijów,  Odessa,  Czerkasy)  i  Rosji  (ST.  Petersburg),  a  także  w  badaniach

archeologicznych-pracach  wykopaliskowych  w  Byczynie  (pow.  Kluczbork),  Bytowie  (pow.  Chojnice),

Gorzowie  Wielkopolskim,  Mikorowie  (gm.  Czarna  Dąbrówka),  Namysłowie,  Opolu,  Ryczynie  (pow.

Oława), a także w Czechach (Marianskie Ratcice), na Ukrainie w Orłówce, w Rosji w Starej Rusi i Wielkim

Nowogrodzie.  Efektem  tych  badań  są  publikacj.e  naukowe  i  naukowo-popularne,  a  także organizacj.a

wystaw (w tym w Odessie poświęconej diasporze polskiej w tym mieście na przestrzeni dwóch wieków

i    dziejom    konsulatu    polskiego).    Wyrazem    zaangażowania    pracowników    we    współpracę    ze

społecznością  lokalną  jest  ich   udział  w  różnych  gremiach  społecznych,   np.  Woj.ewódzka   Rada  ds.

Pamięci   Narodowej   czy   zespół   ds.   utworzenia   parku   kulturowego   Ostrówek   (przy  wojewodzie

Opolskim).

Pracownicy   lnstytutu   są   obecni   w   lokalnych   i   ogólnopolskich   mediach   (S.   Nicieja,   K.   Tarka,   A.

Lenartowicz,   A.   Maziarz,   A.   Dawid,   M.   Patelski,   M.   Przysiężna-Pizarska,   G.   Poźniak,   M.   Pucia,   K.

Piasecka, A.  Prasał,  E.  Szyndzielorz,  G.  Francuz,  M.  Pietrzak,  P.  Leśniak).

lnstytut    Historii    (a    wcześniej.    także    wcześniejszych    lnstytutu    Filozofii    i    Katedry    Muzykologii)

wielokrotnie  był miejscem spotkań  i wymiany myśli  ludzi o  różnych  poglądach  (np. wykłady na temat

autonomii śląskiej czy organizowane przez studencką sekcj.ę koła naukowego Mężowie Stanu i Politycy,

w której uczestniczyli politycy reprezentuj.ące różne opcj.e polskiej sceny politycznej), a także spotkania

z przedstawicielami świata filozofii o różnorodnym światopoglądzie (np. w ramach kooperacji z Pol.skim

Towarzystwem  Filozoficznym).

lnstytut współpracuje  z  wieloma  ośrodkami  naukowo-badawczymi  za  granicą.  W  ramach  programu

ERASMUS Plus ma  podpisanych 18 umów międzynarodowych z uniwersytetami w Opawie, Ołomuńcu

i  Pradze  (Czechy),  Bańskiej  Bystrzycy  i  Ruzomberok  (Słowacja),  Pecs  (Węgry),  Ljubljana  (Słowenia),

Suceava   (Rumunia),   Sofii   (Bułgaria),   Skopje   (Macedonia),   Balikesir,   Giresun,   lsparta,   Van   (Turcja),

Chemnitz,  Eichstatt-lngolstatt,  Heidelberg (Niemcy), Siena (Włochy).  Ponadto lnstytutu ma  podpisane

dwustronne umowy z jednostkami organizacyjnymi uniwersytetów w Kiszyniowie (Mołdawia), Odessie

(Ukraina),   Jekaterynburgu,   Pskowie,   St.   Petersburgu   Wielkim   Nowogrodzie   (Rosja).   Efektem   tej

współpracy   są   liczne    konferencje,   wykłady,   wymiana   studentów   i   pracowników.   Ta   ostatnia

organizowane  jest  też  w  oparciu  o  programy  grantowe  -  np.  w  latach  2014-2016  wymiana  grup

studenckich  zrealizowana  ze  środków Centrum  Polsko-Rosyjskiego  Dialogu  i  Porozumienia,  w  której
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partnerami  lnstytutu  Historii  były  instytuty  lub  fakultety  historyczne  z  rosyjskich  uniwersytetów  w

Jekaterynburgu, St.  Petersburgu i Wielkim  Nowogrodzie.

Pracownicy   i   doktoranci    lnstytutu    Historii    uczestniczą   w   realizacj.i    programów   grantowych   o

charakterze  dokumentacyjnym   (spuścizna   po  skasowanych   klasztorach,   księgi  sądowe  z  terenów

Rzeczypospolitej.  Obojga   Narodów,  korespondencja  hetmanów  Rzeczypospolitej  Obojga  Narodów,

dzieje    Archidiecezji    Poznańskiej)    finansowanych    ze    środków    Narodowego    Programu    Rozwoj.u

Humanistyki.

Pracownicy  Katedry  Filozofii  od  dwunastu  lat współpracują  z  instytucjami  kulturalnymi  Opola  (m.in.

Muzeum  Śląska  Opolskiego   i   Biblioteka   Miejska   im.  Jana   Pawła   11  współorganizuj.ąc  cykl  Opolskie

Spotkania   Filozoficzne,  w  trakcie  którego  odbyło  się  około  stu  dwudziestu  spotkań  promuj.ących

filozofię  i  nauki  humanistyczne.  Pracownicy  Katedry  angażują  się  ponadto  w  prace  Stowarzyszenia

Pogadalnia", którego celem jest promowanie metod coachingu filozoficznego, litoterapii i mentoringu

wśród   mieszkańców  Opola.   Katedra   Filozofii   współpracuje   też   z   Fjlozoficzną  `Akademią   Rozwoju

Osobistego   Ego   emi   a   także   z   lnternational   Coaching   Federation.   Pracownicy   Katedry   Filozofii

organizują również od wielu lat zawody Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej.

Pracownicy   Katedry   Filozofii   realizowali   również   granty   NCBIR:   (1)   Projekt   pt.   ,,Logiczny   uczeń

gimnazjum jako  111  misja  Uniwersytetu Opolskiego" współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w

ramach   Europejskiego   Funduszu   SpołecznegonpowR.03.01.00-00-EF43/16   -   okres   realizacji   od

01.09.2017  r.  do  30.06.2019  r.  (2)  Projekt  pt.  ,,Logiczny  uczeń  szkoły ponadgimnazjalnej j.ako  111  misja

Uniwersytetu  Opolskiego"  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej. w  ramach  Europejskiego

Funduszu  Społecznego  POWR.03.01.00-00-EF42/16 -okres realizacj.i od 01.09.2017  r.  do  30.06.2019

r.

Opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których

przyporządkowany jest kierunek

Nowy    kierunek    studiów    Uniwersyteckie    Studia    Humanistyczne.    Historia-Filozofia-Muzyka    jest

przyporządkowany do dyscypliny Historia (dyscyplina wiodąca), dyscypliny wspomagai.ące to Filozofia

i  nauki o sztuce (Muzykologia)

Badania   naukowe   pracowników   lnstytutu   Historii   Uniwersytetu   Opolskiego   koncentrują   się   na

zagadnieniach z zakresu  historii  Polski  i  powszechnej:

Można j.e podzielić na zakresy:

1.  Archeologia.   Badania   nad   archeologią  śmierci   oraz  obrządkiem   pogrzebowym  w  pradziej.ach   i

średniowieczu;  archeologia  okresu  rzymskiego  i  wędrówek  ludów  w  Europie;  historia  i  archeologia

Swebów, kontakty rzymsko-germańskie; kontakty interregionalne w Barbaricum, migracje barbarów i
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interpretacje etniczne, rytuał pogrzebowy, zapinki (,,Fibelforschung``); okres wczesnego średniowiecza

w aspekcie osadniczym  i obrzędowym.  Prace wykopaliskowe  prowadzone  były i są  na terenie  Polski i

Czech:  na  stanowiskach  w  Ryczynie,  pow.  Oława,  w  Byczynie,  Pow.  Kluczbork, w Opolu  na  opolskim

Ostrówku,    w    Kędzierzynie-Koźlu,    Kocurach,    gm.    Dobrodzień,     Nesveticach.    Na    stanowiskach

archeologicznych współpracują z archeologami z lnstytutu studenci i naukowcy z Polski, Rosji, Ukrainy,

Czech,  Turcji  i  Niemiec.  Pracownicy  i  studenci  lnstytutu  Historii  w  ostatnich  latach  uczestniczyli  w

pracach wykopaliskowych na terenie Czech, Ukrainy i Rosji.

2.  Historia  starożytna.  Badania  nad  historią  i  kulturą starożytną, jei.  recepcją w  Europie  (zwłaszcza w

Polsce  i  na Śląsku).

3.  Historii  średniowiecznej.  Historia  Śląska  ze  szczególnym  uwzględnieniem  Opola.  Książęta  i  księżne

Śląska. Ruch monastyczny na Śląsku w średniowieczu. Przemiany polityczne, społeczno-gospodarczych

i  kulturowe  Śląska  w średniowieczu  i  na  początku  doby  nowożytnei..  Historią  Bizancj.um  i  Normanów

pomiędzy X w. a XIll w., ze szczególnym naciskiem na dziej.e marynistyki oraz woj.skowości, jak również

na okres panowania dynastii Komnenów.

4.   Historia   nowożytna:   Rzeczpospolita   i   jej   sąsiedzi   w   Xvl-Xvlll   wieku.   Latyfundia   Sobieskich   i

Zborowskich w Xvl-Xvlll w.  Korespondencja Zbaraskich. Skarbowością litewską i koronną w Xvll  i Xvlll

w.  Dom  sapieżyński  w  latach  1668-1698:  droga  do  hegemonii  na  Litwie.  Stosunki  polsko-osmańskie

drugiej  połowie  Xvll  stulecia  i  ich  finansowy wymiar.  Kwestia  Wschodnia  w Xvlll-pocz.  XIX  w.  Udział

Rzeczypospolitej.  w  konfliktach  polityczno-militarnych  w  Xvll  i  Xvlll  w.  Dzieje  polityczne,  społeczne  i

wojskowe Wielkiego  Księstwa  Litewskiego w Xvl-Xvlll wieku. Armie  Rzeczypospolitej w Xvlll w.  Nauki

pomocnicze   w   historii   \Wojskowej   późnego   średniowiecza   i   czasów   nowożytnych   w   kontekście

wydatków na obronę państwa przed wrogami zewnętrznymi.

5.  Historia  wieku  XIX  i  XX:   historia   Kościoła   katolickiego,  ze  szczególnym   uwzględnieniem  dziejów

zakonów XIX-XX w.  Polacy w regionie czarnomorskim  lmperium  Rosyj.skiego oraz w St.  Petersburgu  k.

Xvlll-pocz.   XX  w.   Stosunki   polsko-serbołużyckie   w  XIX   i   XX  w.   Gabriel   Narutowicza   (1865-1922):

emigrant,  naukowiec,  polityk  w  historiografii  polskiej.  Generał  broni  Tadeusz Jordan  Rozwadowski  -

żołnierz  i  dyplomata.  Represje  antypolskie  w  Związku  Sowieckim  w  latach  1935-1939;  Mniejszości

narodowe  i  Polonia  w  Europie  w XX w.  Polska  emigracja  polityczna  po  11  woj.nie  światowej  i  działania

władz  PRL wobec wychodźstwa.  Stosunki  polsko-litewskie  w okresie  11  wojny  światowej.  Mniejszości

narodowe w PRL. Dzieje ruchów młodzieżowych na ziemiach polskich w XX w. Cenzura instytucjonalna

w PRL. Kontakty SPD z rządem i opozycją w Polsce w latach  1980-1989.

6.  Historia  Śląska.  Dzieje  społeczne  i  polityczne Górnego  Śląska  w XIX w.  i XX w.  Polacy  i  Niemców  na

Górnym  Śląsku  w  XIX  w.  i  XX  w.    Województwo  opolskie  w  latach  1956-1970  -  relacja  władza  a

społeczeństwo. Cenzura  na Śląsku Opolskim w latach 1950-1990.
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7.  Badań  nad  dziedzictwem  kulturowym  i  biografistyką.  Panoramą dziejów i  kultury artystycznej. oraz

przemiana krajobrazu kulturowego Korony Czeskiej w XIV-Xvlll wieku. Formowanie się i dekonstrukcja

tożsamości   śląskiej..    Relacje   między   historiografią   a   sztuką   w   XIV-XIX   wieku.    Biblij.ne   asocjacje

europejskiej  kultury  i  historiozofii.  Źródła  nowożytnej  ikonografii  sztuki.  Historia  życia  codziennego  i

prywatnego  dawnej  Rzeczypospolitej.  Historiografia  Kresów Wschodnich  -dzieje  miast  i  miasteczek,

niecodzienne losy ich mieszkańców.

8.  Dydaktyka  i  popularyzacja  historii.  Rola  źródeł,  zwłaszcza  egodokumentu  w  badaniach  i  edukacji

historycznej.  Edukacja historyczna w Polsce.

9.  Archiwistyka.  Polonica  w  archiwach  na  terenie  Białorusi,  Litwy,  Rosji,  Ukrainy,  Wielkiej  Brytanii.

Materiały     do      polsko-litewskich      rodów     magnacko-szlacheckich,     źródła      epistolograficzne     i

memuarystyczne w archiwach Austrii, Niemiec,  Francji i Włoch.

10.  Najważniejsze  Kierunki  badań  naukowych  prowadzonych  przez  pracowników Katedry  Filozofii to:

etyka  praktyczna,  filozofia  nauki  z  epistemologią,  ontologia,  teoria  podmiotu,  dziej.e  pragmatyzmu,

filozofia  Fryderyka  Nietzschego  oraz  badania  nad  fenomenem  cynizmu.  Dodatkówo  prowadzone  są

badania związane z zagadnieniami praktycznego wykorzystywania filozofii w pracach coachingowych i

mentoringowych.  W tego  przedsięwzięcia  organizowane  są  międzynarodowe  konferencj.e  naukowe,

które układają się w cykl ,,Wokół idei doradztwa filozoficznego l-V''.

Pracownicy  Katedry zrealizowali  również granty Opus  NCN:  (1)  OPUS-7  ID:  260402  pt.  Sandwiczowa

teoria   wiedzy   (2)   Teoria   i   praktyka.   Studium   relacji   między   teorią   i   praktyką   w   amerykańskim

pragmatyzmie, nr UMO-2012/07/B/HS1/00310

Uzasadnienie utworzehia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu:
Nowy kierunek studiów stanowi odpowiedź na  potrzebę kształcenia  humanistycznego w nowym

ujęciu, łączącym treści z zakresu historii, filozofii, dziej.ów kultury. Niewątpliwie kierunek ten wzbogaci

dotychczasową ofertę edukacyjną Uczelni. Jest to propozycja dla tych osób, które mogły odbierać studia

kierunkowe  np.  z zakresu  Filozofii,  czy  Historii, jako zbyt wąskie.  Nowy kierunek adresujemy do osób

otwartych  na  różnorodne potrzeby naukowe,  kulturowe, świadomych wyzwań,  przed jakimi stoi świat

współczesny.

Utworzenie studiów humanistycznych to kierunek oryginalny nie tylko w regionie, ale także szerzej

-w tej części  Polski.

Opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia
Działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia na studia

1  stopnia  na  kierunku „Uniwersyteckie Studia  Humanistyczne.  Historia-Filozofia-Muzyka"  wpisują się  i

są kompatybilne z Uczelnianym Systemem Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

oraz    Wewnętrznym    Systemem    Doskonalenia    Jakości    Kształcenia    Wydziału    Nauk   Społecznych
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Uniwersytetu Opolskiego. Działania te mają charakter samooceny i obejmui.ą procedury wewnętrzne,

uwzględniające następuj.ące elementy:

-Hospitacje zajęć dydaktycznych

Służą  one  do  monitorowania jakości wybranych  aspektów  procesu  kształcenia  realizowanych  w

ramach  zaj.ęć z  udziałem  nauczyciela  oraz sposobów weryfikacji  efektów kształcenia  według  Polskich

Ram  Kwalifikacji.  Dotyczą  one  wszystkich  nauczycieli  akademickich  (także  prowadzących  zaj.ęcia  w

ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło). Może je przeprowadzić koordynator kierunku, samodzielny

pracownik naukowy lub inny wykładowca upoważniony przez Dziekana, posiadający tytuł naukowy nie

niższy  niż  hospitowany.  W  stosunku  do   koordynatora   kierunku  hospitacje  przeprowadza   Dziekan

Wydziału. Hospitacje odbywają się minimum raz w roku w stosunku do każdego pracownika. Hospitacja

przebiega   w   oparciu   o   arkusz   hospitacji.   Wyniki   z   przeprowadzonych   hospitacji   powinny   być

uwzględniane   w   okresowej   ocenie   pracowników,   w   polityce   awansu   oraz   przy   obsadzie   zajęć

dydaktycznych. W przypadku  uzyskania przez hospitowanego niskich ocen dziekan (w porozumieniu z

koordynatorem  kierunku)  powinien  przeanalizować powody otrzymania  negatywnej opinii  i wspólnie

podjąć  działania   naprawcze.   Po  zakończeniu   hospitacji   Kierownik  kierunku  sporządza  odpowiedni

protokół. Protokoły hospitacji dołącza do swojego rocznego sprawozdania.

-Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów i zasięganie opinii absolwentów

Przynajmniej  raz w  roku  wśród  studentów  za  pomocą  specjalnie  sporządzonej  ankiety  zostanie

przeprowadzone anonimowe  badanie  na temat różnych etapów i aspektów procesu  kształcenia oraz

funkcjonowania    kierunku.    Procedury    ankietowania    są    kompatybilne    z   ogólnymi    procedurami

ankietowania   przeprowadzanymi   na   Wydziale   Nauk   Społecznych   oraz   Uniwersytecie   Opolskim.

Ostateczne wyniki i analiza ankiet, ujęte w formie protokołu, posłużą do zweryfikowania efektywności

procesu kształcenia oraz podjęcia konstruktywnych działań na przyszłość, gwarantujących podnoszenie

jego poziomu.

-Okresowy przegląd planów i programów kształcenia

Kierownik kierunku wraz  ze wszystkimi  pracownikami  dokonają okresowego  przeglądu  planów i

programu   kształcenia,   aby   dostosować   go   do   aktualnych   Polskich   Ram   Kwalifikacji,   corocznie

uzyskiwanych efektów kształcenia oraz zmieniających się wymagań rynku pracy.

-Monitorowanie systemu egzaminowania

Działania   na   rzecz   doskonalenia   jakości   kształcenia   obejmują   zestaw   narzędzi,   które   służą

gromadzeniu    i    przetwarzaniu    informacji   dotyczących   wszystkich   etapów   i   aspektów   procesu

kształcenia.  Do weryfikacji  uzyskanych  przez studenta efektów kształcenia wykorzystywane są różne

metody,   np.  egzamin   ustny,  test  pisemny,  kolokwium   pisemne,   projekt,  portfolio,   referat,  praca

zaliczeniowa, praca kontrolna, esej. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia.
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Sposoby egzaminowania monitorowane są przez koordynatora kierunku poprzez kontrolę sylabusów,

sporządzanych przez nauczycieli do każdego przedmiotu.

-Konsultuje się z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla kierunku

W  celu   optymalizacj.i   procesu   kształcenia   koordynator  kierunku   lub  delegowani   przez   niego

pracownicy  może  okresowo  dokonać  konsultacji  z  podmiotami  wewnętrznymi  w  ramach  lnstytutu

Historii  (koordynator  kierunku  Filozofia,  koordynator Muzykologii)  oraz  zewnętrznymi.  Racjami  są w

tym    względzie    wymogi    Polskiej.    Komisj.i    Akredytacyjnej    oraz    zarządzeń    MNisw    dotyczących

monitorowania obecności absolwentów na rynku pracy, jak również dostosowanie planów studiów do

współczesnych trendów  i wymagań  rynku  pracy.  Celem tych  konsultacji jest  uzyskanie dodatkowych

informacji    związanych    z    jakością    kształcenia,     których     nie    dostarczają    pozostałe     narzędzia

wewnętrznego    systemu    doskonalenia    jakości    kształcenia    obowiązujące    w    ramach    Wydziału.

Podmiotami wewnętrznymi do prowadzenia konsultacj.i są:

- Rada Wydziału,

-Dziekan,

-Wydziałowy Zespół ds.  Doskonalenia Jakości Kształcenia,

-Kierownik dziekanatu,

-Opiekun studentów,

-Nauczyciele akademiccy Wydziału,

-Pracownicy administracj.i,

-Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego,

-Studenckie Koł; Naukowe.

Podmioty zewnętrze do prowadzenia konsultacji to:

-Archiwum Państwowe w Opolu

-Muzeum Śląska Opolskiego

-Muzeum Jeńców Woj.ennych w Łambinowicach

• Miejska  Biblioteka  Publiczna w Opolu

-Biblioteka Wojewódzka w Opolu

-Polskie Towarzystwo Historyczne

-Polskie Towarzystwo Filozoficzne

-International Coaching Federation, Oddział w Opolu

-Diecezj.alny lnstytut Muzyki  Kościelnej. w Opolu,

-Referat ds.  Muzyki  Kościelnej  Kurii  Diecezjalnej w Opolu,

-Jednostki  umuzykalniające przy miejskich  i wiej.skich ośrodkach  kultury,

-Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu,

-Powiatowe Urzędy Ochrony Zabytków,
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-Referenci ds. kultury w urzędach wojewódzkim, powiatowych i gminnych.

-Działania na  rzecz rozwoju i doskonalenia kadry dydaktycznej

Pracownikom naukowo-dydaktycznym zostają stworzone wszelkie możliwości i środki do

rozwoju i doskonalenia  poprzez udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, kursach

szkoleniowych oraz poprzez aktywną wymianę w ramach programu Erasmus.

-Okresowy przegląd warunków prowadzenia zaj.ęć dydaktycznych, warunków studiowania,

instrumentów oraz materiałów dydaktycznych

Działanie to ma zapewnić utrzymanie wysokich standardów prowadzonego procesu kształcenia

w odniesieniu do warunków socjalnych oraz stanu technicznego instrumentów muzycznych.

-System oceny

Działania  podejmowane na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości

kształcenia są poddawane ocenie, a jednocześnie dokumentowane poprzez przygotowywanie

rocznych raportów o stanie realizacji zadań dla Władz Uczelni oraz Wydziałowego Zespołu ds.

Doskonalenia Jakości  Kształcenia Wydziału  Nauk Społecznych  UO.

Informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z
elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej
Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;

lnfrastruktura  biblioteczna  Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka  Uniwersytetu Opolskiego

System      biblioteczno-informacyj.ny      Uniwersytetu      Opolskiego      tworzy      Biblioteka      Główna
i dziesięć bibliotek specj.alistycznych, do której należy również Biblioteka Wydziału Teologicznego.

Godziny    otwarcia     Biblioteki     Głównej     zapewniają    warunki     do     komfortowego    korzystania
z zasobów bibliotecznych w formie tradycyjnej i cyfrowej. Biblioteka Główna
otwarta   jest   dla   czytelników   60   godz.   w   tygodniu    i   znajduje   się   w   jednym   obiekcie   wraz

z lnstytutem  Historii

Stan  zbiorów   Biblioteki   Uniwersytetu  Opolskiego  na   31.12.2020  r.  wynosi   1126 657  jednostek

inwentarzowych.

Od 1997 r. Biblioteka UO otrzymuje w ramach ustawy o egzemplarzu obowiązkowym całą produkcj.ę

wydawniczą kraju w tym: książki, czasopisma, materiały konferencyjne oraz zasób Polskich  Norm.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Powierzchnia -3 627 m2

Miejsc dla czytelników -118

Stanowisk komputerowych -19 w tym 1 dla osób słabowidzących w Bibliotece Nauk Ścisłych,

Przyrodniczych i Medycznych
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Biblioteka Główna gromadzi i udostępnia zbiory przede wszystkim dla  kierunków studiów:  Historia,

Filozofia,    Psychologia,    Pedagogika,    Filologie    polska    oraz    pozostałych    kierunków    kształcenia

realizowanych na Uniwersytecie Opolskim.

Liczba woluminów ksiażek

476615  w  tym  92921  tytułów  publikacji   z  zakresu   historii   i   nauk  pokrewnych  oraz  filozofii   i

muzykologii

Liczba woluminó\^/ czasoDism 54 713

Liczba tvtułów czasoDism bieżacvch  591

Liczba iednostek zbiorów sDecialnvch 10 457

Zasoby    biblioteczne    i    informacyjne:    są    zgodne,    co    do    aktualności,    zakresu    tematycznego

i  zasięgu  językowego,  a  także  formy  wydawniczej,  z  potrzebami  procesu  nauczania  i  uczenia  się,

umożliwiają osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym przygotowanie do prowadzenia

działalności   naukowej   lub   udział  w  tej   działalności   oraz   prawidłową   realizację   zajęć   obejmują

piśmiennictwo zalecane w sylabusach dostosowane do potrzeb procesu nauczah`ia  i uczenia się oraz

liczby studentów są dostępne tradycyjnie oraz z wykorzystaniem  narzędzi  informatycznych, w tym

umciżliwiających  dostęp do  światowych  zasobów informacji  naukowej są dostosowane do  potrzeb

osób z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełne korzystanie z zasobów.

Biblioteka    Uniwersytetu    Opolskiego    organizuje,    wszystkim    zainteresowanym    użytkownikom

zarejestrowanym  w  systemie  bibliotecznym  za  pośrednictwem  oprogramowania  HAN,  dostęp  do

Wirtualnej         Biblioteki         Nauki         oraz         prenumerowanych         zasobów         elektronicznych

z komputerów domowych, w tym do kolekcji książek elektronicznych: lBUK Libra,

EBSCO eBook Academic Collection,  MasterFILE  Reference eBook Collection

Springer,  Elsevier, Wiley Online  Library

Biblioteka  UO zapewnia dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

\M/brane bazv sDecialistvczne dosteDne ze stronv www Biblioteki Uniwerswetu ODolskieEo:

Pełnotekstowe  bazy danych  czasopism  naukowych  z zakresu  nauk  humanistycznych  i  społecznych

dostępne dla  Uniwersytetu Opolskiego:

•      Academicsearch ultimate

•        C.E.E.O.L.

33














































































































































































































































































