Uniwersytet Rzeszowski
Rys historyczny Instytutu Historii
Początki studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
sięgają roku akademickiego 1973/74, kiedy to zorganizowano zaoczne i
wieczorowe studia magisterskie. Fakt ten zbiegł się w czasie z powołaniem 1 X
1974 roku Samodzielnego Zakładu Historii. Początkowo zatrudniano w nim 4
pracowników na pełnych etatach i 3 na godzinach zleconych. Od roku
akademickiego 1974/75 studia zaoczne zostały przeniesione do Przemyśla.
Wzmożone wysiłki zmierzające do poszerzenia kadry naukowej Zakładu, a
także organizacji bazy dydaktycznej zaowocowały uruchomieniem w
Rzeszowie w roku akademickim 1977/78 stacjonarnych historycznych studiów
magisterskich.
Prawdziwym przełomem w organizacji studiów historycznych w Rzeszowie było
przekształcenie w roku akademickim 1981/82 Samodzielnego Zakładu Historii
w Katedrę Historii, a następnie - w roku akademickim 1982/83 - w Instytut
Historii.
Koniec lat 80. zaznaczył się bardzo intensywnym rozwojem kadrowym
Instytutu. W 1990 roku pracowało w nim już 14 profesorów i docentów, 11
doktorów i 11 magistrów. Równolegle z rozwojem kadrowym systematycznie
poszerzano bazę materialną i naukowo-dydaktyczną, jak również nawiązywano
współpracę z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.
W latach 90. kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Historii tworzyło 35
pracowników, organizacyjnie i naukowo związanych z następującymi
Zakładami: Historii Starożytnej i Średniowiecznej; Historii Nowożytnej; Historii
XIX wieku; Najnowszej Historii Polski; Najnowszej Historii Powszechnej i
Dydaktyki Historii. Systematyczny rozwój Instytutu zaowocował wzrostem
liczby pracowników naukowo-dydaktycznych do 52 osób i rozszerzeniem liczby
Zakładów do 12 (stan z roku akademickiego 1998/99). Od roku 1991 podjęte
zostały starania o nadanie praw doktoryzowania w zakresie historii,
uwieńczone pełnym sukcesem w 1993 roku. Pełne uprawnienia w zakresie
nadawania stopni naukowych zostały uzyskane przez Wydział
Socjologiczno-Historyczny, w skład którego wchodzi Instytut Historii w 1999
roku. Od tego czasu Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania
stopnia i tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
zakresie historii.
W
Instytucie
Historii
zatrudnionych
jest
44 pracowników
naukowo-dydaktycznych, w tym: 5 profesorów tytularnych, 20 doktorów
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habilitowanych (w tym 20 profesorów UR), 18 doktorów i 1 magister. Jest to
kadra specjalizująca się w różnych okresach i dziedzinach historii. Pracownicy
Instytutu realizują własne badania naukowe, których wyniki wykorzystują
podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych. Biorą również czynny udział (z
referatami) w konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i
zagranicznych. Pracują też w komitetach organizacyjnych licznych konferencji.
O aktywnym uczestnictwie naszych pracowników w życiu naukowym świadczy
również praca w licznych instytucjach naukowych, często zasiadają w ich
zarządzie, uczestniczą w seminariach, cyklicznych wykładach itp.
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