
Proponowane tematy projektów badawczych 2022/2023                                         

w dyscyplinie historia 

 

 

 

prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski 

 

1. Genealogia Rurykowiczów (wybrane gałęzie) - do konkretyzacji (np. linii halickiej); 

2. Wybrane aspekty piśmiennictwa średniowiecznej Rusi, np. rozbiór krytyczny 

konkretnego źródła; 

3. Wybrane aspekty dziejów politycznych i społecznych średniowiecznej Rusi, 

szczególnie w XI - 1 poł. XIV w. (przykładowo: relacje pomiędzy poszczególnymi 

księstwami, struktura społeczna danego księstwa/danych księstw); 

4. Wojskowość średniowiecznej Rusi w XI - 1 poł. XIV w. 

 

dr hab. Helena Głogowska, prof. uczelni 

 

1. Kształtowanie się stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej 

(między wybranymi państwami). 

2. Kształtowanie się (wybranych) granic w Europie Środkowo-Wschodniej  

Stosunki Polski z wybranymi sąsiadami lub innymi państwami. 

3. Kulturowe (w tym religijne) uwarunkowania stosunków międzynarodowych  

w Europie Środkowo-Wschodniej. 

4. Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. 

5. Polityka wschodnia Polski.  

6. Tożsamość kulturowa na pograniczach.  

7. Pamięć kulturowa, historyczna i jej wpływ na relacje międzynarodowe. 

 

dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni 

 

1.  Miasta województwa chełmińskiego w XVI-XVIII w.  

2.  Kultura codzienna Rzeczpospolitej stanisławowskiej. 

 

dr hab. Dariusz Karczewski, prof. uczelni 

 

1. Nauki pomocnicze historii, ze szczególnym uwzględnieniem genealogii, sfragistyki, 

heraldyki i dyplomatyki 

2. Prozopografia składu kapituł diecezji włocławskiej (kruszwickiej i włocławskiej) w 

średniowieczu 

3. Strategie małżeńskie Jagiellonów 

4. Młyny i młynarstwo na Kujawach i Ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu 

5. Osadnictwo szlacheckie średniowiecznych Kujaw 

6. Osadnictwo szlacheckie na Rusi Czerwonej (poł. XIV – pocz. XVI w.) 

7. Wspólnoty zakonne i klasztory w średniowiecznej Polsce na tle Europy Środkowej 



8. Historia polskiej turystyki i krajoznawstwa 

 

dr hab. Tomasz Kawski, prof. uczelni 

 

1. Historia ludności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku ze szczególnym 

uwzględnieniem małomiasteczkowych społeczności żydowskich, produktywizacji 

ludności żydowskiej, dziejów syjonizmu, Zagładą, sytuacją po 1945 (do uzgodnienia 

zakresy rzeczowe, chronologiczne i geograficzne). 

2. Dzieje pograniczy na ziemiach polskich (do uzgodnienia zakresy rzeczowe, 

chronologiczne i geograficzne). 

3. Dzieje miast i regionów historyczno-geograficznych. 

4. Polska prowincja w latach 1918-1939 oraz po 1945. 

5. Miasta i ich mieszkańcy po 1945 roku. 

 

dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni 

 

1. Historia regionalna, w tym zwłaszcza dzieje miejscowości i tradycje samorządności 

lokalnej. 

2. Dzieje parlamentaryzmu polskiego (zwłaszcza w ujęciu regionalnym). 

3. Powojenne sądownictwo specjalne (działalność Specjalnych Sądów Karnych na tle 

porównawczym). 

4. Kara śmierci i orzecznictwo wojskowych sądów rejonowych 1946-1955. 

5. Film w edukacji historycznej i społecznej. 

 

 


