Historia Włoch
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia włoska

Cykl kształcenia
2021/22

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWLS.130.5cb0971f33fde.21

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WF-IFR65a

Obligatoryjność
obowiązkowy
Koordynator
przedmiotu

Jadwiga Miszalska

Prowadzący zajęcia

Rafał Hryszko

Okres
Semestr 1
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-

Liczba
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0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze procesy historyczne dotyczące dziejów
Włoch do 1946 r.

FWL_K1_W01,
FWL_K1_W02,
FWL_K1_W03,
FWL_K1_W06

egzamin pisemny

FWL_K1_U01,
FWL_K1_U03,
FWL_K1_U08,
FWL_K1_U14,
FWL_K1_U15

egzamin pisemny

FWL_K1_K01,
FWL_K1_K02,
FWL_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

określić specyﬁkę dziejów Italii w różnych okresach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszerzania swojej wiedzy historycznej

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Zagadnienia tematyczne:

1.

1. Zajęcia organizacyjne
Uwarunkowania geograﬁczno-historyczne Włoch
2. Włochy na przełomie starożytności i średniowiecza
Inwazje barbarzyńskie
3. Państwo Odoakra (476-493)
Panowanie Ostrogotów w Italii
4. Italia bizantyjska (533-568)
Kultura Italii wczesnośredniowiecznej.
Italia pod panowaniem Longobardów (568-773)
5. Wzrost znaczenia papiestwa na przeł. VI i VII w.
Italia w czasach karolińskich (773-887)
Postępy feudalizacji
6. Niezależne królestwo italskie (887-951)
Italia pod rządami dynastii saskiej (951-1024)
7. Italia pod rządami dynastii frankońskiej (salickiej, 1024-1125)
Reforma gregoriańska i walka o inwestyturę
8. Panowanie Normanów na południu Italii i na Sycylii (1029-1197)
Kultura Italii VIII-XII w.
9. Rozwój gospodarczy Italii (XI-XII w.)
Początki komun miejskich
10. Italia w latach 1122-1197, w tym:
Komuny w walce o niezależność
11. Morskie republiki kupieckie: Amalﬁ i Piza
12. Morskie republiki kupieckie: Genua i Wenecja
13. Italia w czasach Fryderyka II
14. Italia w 2. poł. XIII w.
Kultura Duecenta
15. Italia w XIV w.
Kultura Trecenta
16. Mapa polityczna Italii w XV w.
17. Humanizm
Kultura Quattrocenta
Wojny włoskie (1494-1559)
18. Kultura późnego Odrodzenia i Baroku we Włoszech (XVI-XVII w.)
19. Włochy w okresie dominacji hiszpańskiej (2 poł. XVI w.-pocz. XVIII w.)
20. Włochy w dobie Oświecenia (XVIII w.)
21. Włochy w dobie rewolucji francuskiej i cesarstwa Napoleona I (1789-1815)
22. Państwa włoskie od kongresu wiedeńskiego do Wiosny Ludów
23. Risorgimento w latach 1848-1855
24. Zjednoczenie Włoch latach 1856-1870
25. Królestwo Włoch w latach 1870-1914
26. Włochy w okresie I wojny światowej. Kryzys powojenny (1914-1922)
27. Włochy faszystowskie w latach 20. XX w.
28. Włochy faszystowskie w latach 30. XX w.
29. Włochy w latach 1939-1943
30. Włochy w latach 1943-1946

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1. zaliczenie lektury w ramach
rozmowy z prowadzącym zajęcia 2. pozytywne zdanie egzaminu
pisemnego (test i dwa wypracowania) egzamin w języku polskim

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura obowiązkowa: Gierowski J. A., Historia Włoch, Wrocław-Warszwa-Kraków 2003 (lub inne wydania). Procacci G.,
Historia Włochów, Warszwa 1983. Duggan Ch., Historia Włoch, Wrocław 2009.
Dodatkowa
1. Szczegółowa lista lektur uzupełniających zostanie podana na pierwszych zajęciach
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoFWL_K1_W01 terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych w
ramach kierunku ﬁlologia włoska.
Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury włoskiej oraz
FWL_K1_W02 innych języków obcych; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności zwłaszcza w odniesieniu do języka włoskiego
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
FWL_K1_W03 osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych w ramach kierunku
ﬁlologia włoska.
FWL_K1_W06

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii włoskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FWL_K1_U01

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim i innym języku romańskim lub/i
polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i
kultury.

FWL_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i
obcojęzyczne (w tym włoskojęzyczne)

FWL_K1_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku włoskim oraz innym
języku romańskim lub/i polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FWL_K1_U14

Absolwent potraﬁ/ rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy w zakresie
kierunku ﬁlologia włoska.

FWL_K1_U15

Absolwent potraﬁ/ rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWL_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FWL_K1_K02

Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za jego zachowanie.

FWL_K1_K04

Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.
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