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Zapoznanie studentów z historią Włoch okresu od drugiej połowy XVII wieku do Kongresu Wiedeńskiego.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii Włoch od czasów najdawniejszych do połowy XVII wieku włącznie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

1. definiuje i opisuje podstawowe zagadnienia z zakresu historii
Włoch z okresu od połowy XVII wieku do Kongresu
Wiedeńskiego

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W02

H1A_W02,
H1A_W03,

K_W05

H1A_W04,

2. wyjaśnia najważniejsze idee, wydarzenia i postaci z historii
Włoch z okresu od połowy XVII do początków XIX wieku
3. potrafi analizować podstawowe teksty źródłowe, pochodzące
z omawianego w toku zajęć okresu historycznego
Umiejętności

4. potrafi wykazać zależności i porównać przebieg historii
Włoch z głównymi wydarzeniami w historii Europy od połowy
XVII do początku XIX wieku
5. nabył umiejętność refleksji i dyskusji na temat zależności
pomiędzy historią jego kraju a historią Europy

Kompetencje społeczne

K_U03

H1A_U02,

K_U04

H1A_U02,

K_U07

H1A_U05,

K_K03

H1A_K03,
H1A_K04,

K_K04

6. jest wrażliwy na zależności pomiędzy historią, ekonomią i
kulturą

H1A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Kryzys świadomości europejskiej (1680-1715) i wojny sukcesyjne w XVIII wieku

8

2. Włochy w XVIII wieku – pomiędzy kryzysem a reformami

6

3. Oświecenie w Europie i we Włoszech

4

4. Napoleon we Włoszech

5

5. Epoka napoleońska i okres przywrócenia na tron dynastii Burbonów

5

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium

1,2,3,4,5,6,

Zaliczenie z oceną - na podstawie wyników kolokwium ustnego obejmującego materiał z wykładów i
zalecanej literatury.

Literatura podstawowa

Salvatori M.L. (1988): L’età moderna. Loescher Editore.
Literatura uzupełniająca

Ricuperati G. (2008): L’Italia del Settecento. Laterza.
Procacci G. (2006): Storia degli italiani (2). Laterza.
Brancati C. (1999): Civiltà nei secoli (2). La Nuova Italia.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

4

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

22

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

