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Minimum programowe dla Kolegium MISH od roku 2022/2023 
 
Kierunek: Historia i kultura Żydów 
Studia I stopnia 
 
 
Student / Studentka MISH realizujący minimum programowe na Wydziale Historii, na kierunku 
Historia i kultura Żydów  musi zrealizować 117 pkt ECTS.  
Przedmioty zaznaczone na czerwono – obowiązkowo muszą być zrealizowane na Wydziale Historii 
(64   pkt ECTS)S)  
Przedmioty zaznaczone na żółto – możliwość wyboru. Student / Studentka MISH realizujący minimum 
programowe na Wydziale Historii może, zgodnie ze swoim planem studiów i za zgodą tutora, 16 
spośród 53 pkt ECTS zrealizować w innej jednostce. 
 
 
1 rok 

Wprowadzenie do studiów żydowskich 
ćw 30h + 
kwerenda 

4 ECTS 
 

Wprowadzenie do judaizmu wyk 30h 2 ECTS 
Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania 
Machabeuszy 

wyk 30h 3 ECTS 

Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej  wyk 30h 3ECTS 

Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi ćw 30h 4 ECTS 
 

Żydzi w kulturze polskiej kon 30h 3 ECTS 
Razem  19 ECTS 

 
2 rok 
Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności  wyk 30h 2 ECTS 
Społeczności żydowskie w okresie średniowiecza i 
nowożytności 

ćw 30h 4 ECTS 

Węzłowe problemy historii Żydów w średniowieczu i 
nowożytności 

egzamin 5 ECTS 

Żydzi pod zaborami wyk 30h 2 ECTS 
Żydzi pod zaborami – źródła i ich interpretacje ćw 30h 4 ECTS 

Węzłowe problemy historii Żydów pod zaborami  egzamin 5 ECTS 
 

Objazd naukowy praktyka 
terenowa 2 ECTS 

Razem  24 ECTS 



 

 

 
 
W ciągu dwóch pierwszych lat studiów: 
konwersatorium dotyczące literatury żydowskiej– do wyboru:  
Biblia: teksty i ich historia lub Religijna literatura żydowska 
lub Literatura jidysz – tradycja, nowoczesność, awangarda) 

kon 30h 
3 ECTS 

praca roczna  praca 
pisemna 

2 ECTS 

 
 
3 rok 
Ku nowoczesności. Żydzi w czasie I wojny światowej i w 
dwudziestoleciu międzywojennym   

wyk 30 2 ECTS 

Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym ćw 30h 4 ECTS 
Węzłowe problemy dziejów Żydów w okresie 
międzywojennym     

egzamin 5 ECTS 

Zagłada Żydów – wprowadzenie do problematyki wyk 30 2 ECTS 
Zagłada Żydów ćw 30h 4 ECTS 
Węzłowe problemy historii Zagłady Żydów  egzamin 5 ECTS 
Państwo Izrael kon 30h 3 ECTS 
Diaspora po II wojnie światowej  ćw 30h 4 ECTS 

Seminarium  sem 60h 
(30+30) 8 ECTS 

Laboratorium pracy licencjackiej  8 ECTS 
Razem   45 ECTS 

 
W ciągu trzech lat studiów: 

Specjalistyczne zajęcia judaistyczne z oferty WH   12 ECTS 

lektorat wybranego języka żydowskiego (hebrajski lub jidysz) 

 

lek 240h 
(4 x 60) 

12 ECTS 

 

Razem  24 ECTS 

 

Ogółem do zaliczenia w ciągu trzech lat studiów: 117 ECTS 

Tabelki zawierają jedynie sugerowaną kolejność zaliczania przedmiotów, wynikającą z kształtu 
programu studiów. Studenci mogą jednak realizować zajęcia w dowolnej kolejności, zgodnie z 
zasadami Kolegium MISH, przy czym nie można zacząć nauki hebr. później niż w pierwszym 



 

 

semestrze drugiego roku studiów a języka jidysz później niż w drugim semestrze pierwszego 
roku ze względu na siatkę zajęć i kontynuację nauki języka. 

 


