
 

UCHWAŁA NR 42/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku  
archeologia na poziomie studiów drugiego stopnia  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku 
archeologia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 



1 

Załącznik do uchwały Nr 42/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

PROGRAM STUDIÓW: ARCHEOLOGIA, STUDIA II STOPNIA STACJONARNE 
 

 
Nazwa przedmiotu   

Wykłady   Seminaria   
Konwersatoria/ 
ćwiczenia   Laboratoria   

Łącznie  
punkty   

                        

  
  

Godz. Forma 
zalicz. 

ECTS  Godz. Forma 
zalicz.  

ECTS  Godz. Forma 
zalicz. 

ECTS  Godz. Forma 
zalicz. 

ECTS  ECTS   

            I rok, semestr zimowy (1)           

I.1-2   Metodologia i historia archeologii   15  E   4          30  Z   3           7 

I.1-3   Wykład specjalizacyjny I   30  E   4                         4   

I.1-1   Wykład specjalizacyjny II   30  Z   4                         4   

I.1-4   Konwersatorium specjalistyczne                 30  Z   3           3   

I.1-5   Seminarium magisterskie****          30  Z   12                 12   

                                                    
Łącznie   

75     12  30     12  60     6          
30     195 godzin     

              I rok, semestr letni (2)           

I.2-1   Podstawy zarządzania w archeologii                30  Z   6           6   

I.2-2   Konwersatorium specjalistyczne*                      30  Z   3           3   

I.2-2   Konwersatorium specjalistyczne*                      30  Z   3           3   

I.2-3   Seminarium magisterskie****          30  Z   12                12   

I.2-7   
Metodyka badań wykopaliskowych  
(ćwiczenia terenowe w miesiącach 
wakacyjnych)   

              150  Z   6           6   

                                                    
Łącznie   

       30     12  240     18          
30     270 godzin      
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Nazwa przedmiotu   

Wykłady   Seminaria   
Konwersatoria/ 
ćwiczenia   Laboratoria   Łącznie 

punkty   
ECTS   Godz. 

Forma 
zalicz. ECTS  Godz. 

Forma 
zalicz.  ECTS  Godz. 

Forma 
zalicz. ECTS  Godz. 

Forma 
zalicz. ECTS  

              II rok, semestr zimowy (3)           

II.1-1   Wykład ogólnouniwersytecki**   30  E   3                         3   

I.1-3   Wykład specjalizacyjny I   30  E   4                         4   

I.1-1   Wykład specjalizacyjny II   30  Z   4                         4   

II.1-2   
Metodyka prospekcji archeologicznej  
(ćwiczenia terenowe)                 35  Z   3           3   

I.1-5   Seminarium magisterskie****          30  Z   12                 12   

   Język nowożytny***                 60  E***  4           4   

                                                    
Łącznie   

90     11  30     12  95     7           
30     215 godzin     

              II rok, semestr letni (4)           

I.1-3   Wykład specjalizacyjny III   30  Z   4                         4   

I.2-2   Konwersatorium specjalistyczne*                      30  Z   3           3   

I.2-2   Konwersatorium specjalistyczne*                      30  Z   3           3   

I.1-5   Seminarium magisterskie****        30  Z   12+8                 20   

                                                    
Łącznie   

30     4   30     20  60     6           
30     120 godzin     

   
* Zajęcia wybierane spośród oferty konwersatoriów specjalistycznych dla studiów II stopnia 

** Zajęcia wybierane spośród oferty wykładów na Uniwersytecie Wrocławskim (spoza UWr po ustaleniu) 

*** Zajęcia wybierane w SPNJO - egzamin na wymaganym poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

**** Zajęcia wybierane spośród oferty seminariów magisterskich 

Łączna liczba godzin: 800 
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 120 
Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

120 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych 

nauki humanistyczne 114  
nauki społeczne 6 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 
języka obcego 

4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły  
na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z 
przygotowaniem do zawodu nauczyciela)  

4 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych 
praktykom określonym w programie studiów 

 - 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

- 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się 
efekty uczenia. Suma udziałów musi być równa 100% 

Archeologia 100 % 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Kierunek studiów: Archeologia 
Dyscyplina naukowa: archeologia (100%) 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia           
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod 
efektu 
uczenia 
się dla 

kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 
kierunku archeologia absolwent uzyska efekty uczenia 

się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK  

(kody) 

WIEDZA 

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu 
archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej 

P7S_WG 

K_W02 Zna terminologię stosowaną w archeologii oraz innych 
dyscyplinach, z którymi współpracuje archeologia 

P7S_WG 

K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę 
metodologiczną w zakresie różnych kierunków badań 
archeologicznych 

P7S_WG 

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu 
archeologii różnych epok 

P7S_WG 

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach archeologii z 
dyscyplinami naukowymi, które są podstawą 
rozwijanych na ich gruncie różnych kierunków 
badawczych, jak np. archeologia środowiskowa 
(bioarcheologia), archeologia architektury, 
konserwacja zabytków archeologicznych 

P7S_WG 

K_W06 Ma szczegółową wiedzę o kierunkach rozwoju i 
najważniejszych nowych osiągnięciach, a także 
głównych ośrodkach naukowych i ich dokonaniach 

P7S_WG 

K_W07 Posiada wiedzę na temat metod analizy różnych 
danych i ich interpretacji, prowadzonych na gruncie 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych 

P7S_WG 

K_W08 Zna szczegółowo i rozumie podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego 

P7S_WK 

K_W09 Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu ochrony 
dziedzictwa kulturowego i towarzyszących mu 
uregulowań prawnych 

P7S_WK 

K_W10 Ma pogłębioną wiedzę o zasadach funkcjonowania i 
rozwoju, a także działalności popularyzatorskiej 
instytucji nauki i kultury 

P7S_WK 

K_W11 Zna zaawansowane metody badawcze i narzędzia 
warsztatu archeologa 

P7S_WG 

K_W12 Ma pogłębioną wiedzę na temat archeologii 
regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod 
promowania jej osiągnięć 

P7S_WG 

K_W13 Ma wiedzę dotyczącą zastosowania języka ojczystego 
w tworzeniu prostych tekstów naukowych i 
popularnonaukowych 

P7S_WG 

K_W14 Ma wiedzę dotyczącą form dyskursu naukowego z 
zachowaniem norm etycznych 

P7S_WK 

K_W15 Ma szczegółową wiedzę o gromadzeniu 
archeologicznych zasobów źródłowych, zarządzaniu 

P7S_WG 



5 

nimi i ich przetwarzaniu oraz wykorzystywaniu do 
tych celów technik cyfrowych 

K_W16 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą prac technicznych i 
dokumentacyjnych w trakcie badań archeologicznych 
oraz prac inwentaryzacyjno-laboratoryjnych 

P7S_WG 

K_W17 Ma pogłębioną wiedzę na temat metod zarządzania 
dziedzictwem archeologicznym w Polsce, Europie i 
innych częściach świata, a także możliwości 
pozyskiwania środków finansowych na badania 
archeologiczne, opracowania naukowe i promocję 
dziedzictwa kulturowego  

P7S_WK 

K_W18 Ma wiedzę dotyczącą roli archeologii doświadczalnej 
w procesie poznawczym, dydaktyce archeologicznej i 
popularyzacji 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informacje z 
wykorzystaniem różnorodnych źródeł i metod, oraz 
formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi prawidłowo scharakteryzować sposoby 
prezentowania oraz jakość wiedzy o przeszłości 

P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie poszerzać umiejętności badawcze, 
a także podejmować samodzielne działania w 
kierunku rozwijania zdolności i kierowania własną 
karierą zawodową 

P7S_UU 
 

K_U04 Posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych 
dyscyplin 

P7S_UW 

K_U05 Potrafi krytycznie analizować różne rodzaje danych z 
uwzględnieniem nowoczesnych metod badawczych 

P7S_UW 
 

K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego 
argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów, umiejętność formułowania wniosków oraz 
prezentacji opracowań syntetycznych w różnych 
formach 

P7S_UK 

K_U07 Potrafi analizować opracowania archeologiczne pod 
względem merytorycznym oraz zastosowanych 
procedur badawczych 

P7S_UW 

K_U08 Potrafi porozumiewać się w języku polskim i obcym 
ze specjalistami w zakresie archeologii i dyscyplin 
pokrewnych 

P7S_UK 

K_U09 Posiada pogłębione umiejętności redagowania, 
komentowania i opatrywania przypisami 
przygotowywanych przez siebie tekstów 

P7S_UK 

K_U10 Posiada pogłębione umiejętności przygotowywania 
wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych 
ujęć teoretycznych i kategorii źródeł 

P7S_UK 

K_U11 Ma pogłębione umiejętności językowe, także w 
zakresie terminologii archeologicznej, zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U12 Posiada pogłębione umiejętności prowadzenia prac 
technicznych i dokumentacyjnych w trakcie badań 
archeologicznych i prac inwentaryzacyjno-
laboratoryjnych z wykorzystaniem różnych narzędzi 
pomiarowych oraz technik digitalizacji 

P7S_UW 
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K_U13 Potrafi popularyzować wiedzę o przeszłości człowieka 
opartą na danych archeologicznych 

P7S_UK 

K_U14 Posiada umiejętność pracy w zespole, rozwiązując 
złożone problemy z zakresu badań archeologicznych i 
prezentacji ich wyników, formułuje konkluzje, 
stosując opracowane dla zespołu instrukcje i 
procedury 

P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P7S_KR 
K_K02 Jest gotów do podejmowania - samodzielnie i w 

zespole - działań w zakresie prac terenowych i 
gabinetowych 

P7S_KK 

K_K03 Jest gotów do refleksji nad społecznymi 
uwarunkowaniami rozwoju dyscypliny naukowej i 
warsztatu naukowego 

P7S_KK 

K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem 
badań naukowych i prezentowaniem wiedzy o 
przeszłości 

P7S_KK 

K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i propaguje ją w 
społeczeństwie oraz jest gotów do inicjowania działań 
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 

P7S_KO 

K_K06 Wykazuje niezależność i samodzielność w 
formułowaniu poglądów, rozumiejąc i szanując 
jednocześnie prawo innych osób do tego samego 

P7S_KK 

K_K07 Rozumie rolę lokalnego dziedzictwa kulturowego w 
świadomości mieszkańców regionu, potrafi określić 
potrzeby środowisk lokalnych w zagospodarowaniu 
obiektów zabytkowych i ich promocji z korzyścią dla 
miejscowych wspólnot 

P7S_KO 

K_K08 Wykazuje kompetentną odpowiedzialność i odwagę 
cywilną w przedstawianiu obrazu dziejów, zgodnego z 
aktualnym stanem wiedzy archeologicznej 

P7S_KO 

 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 
 
 
Kierunek studiów: Archeologia 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 
 

Efekty uczenia się  określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 

Odniesienie do 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Archeologia 

WIEDZA 
P7S_WG Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 

teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów 

K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W11 
K_W12 
K_W13 
K_W15 
K_W16 
K_W18 

P7S_WG Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest 
przyporządkowany kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

K_W01 
K_W03 
K_W06 

P7S_WK Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji K_W10 
K_W17 

P7S_WK Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego  

K_W08 
K_W09 
K_W10 
K_W14 
K_W17 

P7S_WK Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W10 
K_W17 
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UMIEJĘTNOŚCI 

P7S_UW Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i 
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 
• właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji 
• dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 
• przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi 

K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U07 
K_U12 

P7S_UW Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę –formułować i testować hipotezy związane z prostymi 
problemami badawczymi – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

K_U01 
K_U05 

P7S_UK Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców K_U06 
K_U08 
K_U09 
K_U10 
K_U13 

P7S_UK Potrafi prowadzić debatę K_U06 
K_U08 
K_U09 
K_U10 

P7S_UK Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

K_U11 

P7S_UO Potrafi kierować pracą zespołu K_U14 
P7S_UO Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w 

zespołach 
K_U14 

P7S_UU Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w 
tym zakresie 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P7S_KK Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści  K_K02 
K_K03 
K_K04 
K_K06 

P7S_KK Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K02 
K_K03 
K_K04 
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K_K06 
P7S_KO Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego 
K_K05 
K_K07 
K_K08 

P7S_KO Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego  
 

K_K05 
K_K07 
K_K08 

P7S_KO Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K05 
K_K07 
K_K08 

P7S_KR Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 
• rozwijania dorobku zawodu 
• podtrzymywania etosu zawodu 
• przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

K_K01 

 
Objaśnienie symboli: 

P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się 
K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

 
Archeologia 

(Archeologia powszechna) 
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K_W01    + +   +  +  

K_W02 + + + + + + 

K_W03     +       

K_W04 +  + +   + +  +  

K_W05  +  +   +  + +  

K_W06     +    +   

K_W07 +   + +       

K_W08    +  +      

K_W09            

K_W010      +      
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K_W011       + +  +  

K_W012          +  

K_W013      +     + 

K_W014         +   

K_W015       +   +  

K_W016        +  +  

K_W17            

K_W18            

K_U01 
 

+ + + + 
 

K_U02    +        

K_U03         +   

K_U04 + +  +  + +  +   

K_U05 +  + + +  +     

K_U06   + +   +     
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K_U08      +      

K_U09    +        
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K_U012          +  
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K_K02   +   + + +    

K_K03    +        

K_K04     +  +     

K_K05      +  +  +  

K_K06    +   +     

K_K07      +  +  +  
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K_K08 + +  +     +   

formy realizacji 

wykład + + +  +    +   

ćwiczenia        +  + + 

konwersatorium     + + +     

laboratorium            

praktyka            

seminarium    +        

metody 
weryfikacji 

egzamin + + +  +    +   

projekt      +      

praca pisemna    + +  + +  +  

wypowiedź 
ustna 

          + 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 
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K_W010 +  +     +  +     

K_W011   +        +  

K_W012 +       +  +    +  

K_W013      +     + 

K_W014         +   

K_W015          +  

K_W016          +  

K_W17 +  +      +      

K_W18 +            

K_U01     +      +  +   +     

K_U02 +  +   +    +     

K_U03         +   

K_U04   + +  + +  +   

K_U05  + + + +  +     
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K_U07     +       

K_U08      +      

K_U09    +        

K_U010            
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K_K02      +      
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K_K05 + +     + + +  +  

K_K06    +   +     



15 

K_K07 +      + +  +   +  

K_K08   +  +   +   +   

formy realizacji 

wykład + + +  +    +   

ćwiczenia        +  + + 

konwersatorium     + + +     

laboratorium            

praktyka            

seminarium    +        

metody 
weryfikacji 

egzamin + + +  +    +   

projekt      +      

praca pisemna    + +  + +  +  

wypowiedź 
ustna 

          + 
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l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Metodologia i historia 
archeologii - wykład 

1. Historia i metodologia nauki. Filozofia nauki a metodologia ogólna. Klasyfikacje dziedzin wiedzy i 
sztuki – miejsce archeologii. 

2. Początki archeologii – mity i filozofia a znaleziska archeologiczne. 
3. Pojęcia archeologia, prehistoria (pradzieje). Relacje między danymi a teoriami w archeologii – 

koncepcje filozofii i metodologii archeologii. 
4. Pierwsze systemy chronologiczne i kulturowe w archeologii – szkoła typologiczna. Początki 

archeologii na Śląsku. 
5. Ewolucjonizm i dyfuzjonizm w archeologii. 
6. Problemy stratygrafii w archeologii. 
7. Archeologia pierwszej połowy XX wieku. 
8. Archeologia w połowie XX wieku. 
9. Próby odnowy metodologicznej archeologii w latach 60. XX wieku. 
10. Koncepcje ewolucji biokulturowej. 
11. Problematyka społeczna i ekonomiczna w archeologii. 
12. Archeologia europejska i anglosaska. Między historią a antropologią – źródła czy dane 

archeologiczne. 
13. Problem podziału na archeologię „procesualną” i „postprocesualną”. 
14. Archeometria i archeologia naukowa. 
15. Najnowsze tendencje badawcze w archeologii. 

2. Metodologia i historia 
archeologii - konwersatorium 

1. Uwagi ogólne i informacje wstępne do przedmiotu: tematyka, cele, literatura, wymagania i zasady 
oceny, organizacja zajęć. 

2.Wprowadzenie w zagadnienia naukoznawcze; podstawowa terminologia i pojęcia z dziedziny teorii i 
metodologii nauk; miejsce archeologii w głównych systemach klasyfikacji wiedzy i sztuki. 

3. Geneza archeologii: formowanie się pojęć i kategorii poznawczych. 
4. Geneza archeologii: pierwsze systemy chronologiczne i kulturowe. 
5. Kulturowo-historyczne pojmowanie i objaśnianie przeszłości: ewolucjonizm i dyfuzjonizm. 
6. Systemowe i adaptacyjne pojmowanie i objaśnianie przeszłości: archeologia procesualna. 
7. Orientacje badawcze anglosaskiej antropologii kulturowej na gruncie archeologii: funkcjonalizm, 

strukturalizm, teoria systemów. 
8. Główne nurty i trendy archeologii postprocesualnej: koncepcje i postawy neomarksistowskie, 

poststrukturalne, kontekstualne, neoprocesualne, kognitywne. 
9. Teoria i metodologia w praktyce archeologicznej (wystąpienia studenckie oraz dyskusje; 5 spotkań). 
10.Podsumowanie: wpływ refleksji teoretycznej i metodologicznej oraz uwarunkowań społeczno-

kulturowych na rozwój koncepcji badawczych i sposób uprawiania archeologii. 
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3. Wykład specjalizacyjny I: 
Organizacja społeczna i 
gospodarka łowców, zbieraczy 
oraz rolników 

1. Początki życia społecznego: istoty o małych mózgach 
2. Pół miliona lat z pięściakami: fenomen kultury aszelskiej w Europie 
3. Zagadka przełomu technicznego u schyłku plejstocenu środkowego 
4. Neandertalczyk: jego życie społeczne oraz kultura symboliczna 
5. Krystalizacja nowego społeczeństwa – paleolit górny 
6. Egalitaryzm, status, hierarchia w społeczeństwach łowiecko-zbierackich. 
7. Co skrywają obrazy? Sztuka paleolityczna i mezolityczna a życie społeczne. 
8. Czerwień i czerń - w poszukiwaniu dawnych znaczeń pigmentów. 
9. Osiadły tryb życia - blaski i cienie, czyli o początkach sedentyzmu. 
10.Ostatni łowcy i zbieracze - próba interpretacji społecznej. 
11. Rewolucja neolityczna: rewolucja gospodarcza, społeczna czy ideologiczna? 
12. W cieniu długich domów: pierwsi rolnicy i hodowcy w środkowej Europie  
13. Nie tylko miedź i monumentalne mogiły: wczesny i środkowy eneolit 
14. „Wiatr” ze wschodu? Późnoeneolityczne społeczności hodowców 
15. Stapiając w całość. Społeczności początku epoki brązu 

4. Wykład specjalizacyjny I  – 
Komunikacja i kontakty 
dalekosiężne w epoce brązu i 
żelaza 

1. Wprowadzenie do tematyki kursu, omówienie jego struktury, obowiązującej literatury i warunków 
uzyskania oceny końcowej.  
2. Kontakty dalekosiężne w epoce brązu. Główne koncepcje i metody badawcze.  
3. Znajomość geografii i wiedza o świecie w społecznościach epoki brązu.  
4. Dystrybucja surowców i wiedzy. 
5. Transport lądowy i wodny. Znaleziska archeologiczne, ikonografia, źródła pisane.  
6. Kontakty i migracje w perspektywie badań archeobiologicznych.  
7. Epoka brązu – epoka mobilności? 
8. Kontakty dalekosiężne w epoce żelaza – między Szlakiem Jedwabnym a Bursztynowym 
9. Źródła do badań kontaktów dalekosiężnych w epoce żelaza. Wiedza geograficzna i wyprawy 
dalekosiężne 
10. Środki transportu, miary i wagi w epoce żelaza. Systemy komunikacji, transport lądowy i wodny 
11. Towary, surowce, pieniądz. Świat śródziemnomorski, Barbaricum, Azja 
12. Szlak bursztynowy 
13. Szlak jedwabny – kontakty Europy z Azją w epoce żelaza 
14.Perspektywy badań nad szlakami komunikacyjnymi w epoce żelaza 
15. Podsumowanie kursu. 

5. Wykład specjalizacyjny II: 
Pieniądz i handel w 
średniowiecznej Europie 

1. Rozpad świata starożytnego i narodziny nowego ładu. Przejście od złota do srebra. 
2. Handel wschodni a powstanie państw Europy Środkowej. 
3. Srebro saskie a arabskie. Strefa bezmonetarna na wschodzie. 
4. Nowe srebro i rozwój cywilizacyjny Europy. 
5. Upieniężnienie — moneta staje się pieniądzem. 
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6. Krucjaty a gospodarka. 
7. Kryzys XIV wieku. 
8. Głód srebra i zwycięstwo złota. 
9. Pieniądz bez monety: kredyt i weksel w rozwoju gospodarczym Europy średniowiecznej. 

6. Wykład specjalizacyjny II: 
Archeologia krajobrazu 
kulturowego w średniowiecznej 
Europie 

1. Archeologia krajobrazu – metoda, na przykładzie badań Sudetów i obszarów przyległych 
2. Średniowieczne przestrzenie sepulkralne, kultowe i symboliczne jako element dzisiejszej topografii 
terenu. 
3. Relikty wczesnośredniowiecznych grodów słowiańskich w Europie Środkowej 
4. Grodziska - kopia rozwiązań zachodnich czy fenomen na ponadregionalną skalę? 
5. Założenia typu motte i wieże mieszkalne w krajobrazie kulturowym Europy 
6. Zamki średniowiecznej Europy 
7. Zamki na Śląsku 
8. Wieże i domy wieżowe w miastach – forma i funkcje 
9. Człowiek a środowisko miasta w średniowieczu i nowożytności, cz. 1 
10. Człowiek a środowisko miasta w średniowieczu i nowożytności, cz. 2 
11. Eksploatacja zasobów naturalnych środowiska w średniowieczu – struktury pokopalniane 
12. Struktury postrolnicze – przykład Sudetów 
13. Rola rzek we wczesnym i późnym średniowieczu – przykłady ingerencji człowieka na sieć 
hydrograficzną Śląska 
14. Gospodarka wodna – stawy we wczesnym średniowieczu i rozwój stawiarstwa w późnym 
średniowieczu (szczególna rola klasztorów) 

7. Wykład specjalizacyjny III:  
Sztuka i symbole w pradziejach: 
znaczenia i życie społeczne 

1. Cel i koncepcja zajęć – krótkie wprowadzenie. 
2. Świat symboli a społeczeństwa łowiecko-zbierackie. Pojęcie symbolu i kultury symbolicznej i źródła 
archeologiczne do ich badania. 
3. Sztuka paleolitu i mezolitu – meandry interpretacji. 
4. Narodziny symboli w kulturach Starego Świata. 
5. Człowiek, zwierzę, znak, hybryda – tematy sztuki łowców i zbieraczy i ich znaczenie. 
6. Dawny świat kolorów – pigmenty i barwniki w społeczeństwach łowiecko-zbierackich. 
7. Symbole innych światów – wokół śmierci i grobów łowców i zbieraczy. 
8. Strój, ozdoby i wygląd w koncepcji archeologii ciała. 
9. Skeumorfizm i początki wytwórczości ceramicznej. 
10. Wartościowanie blasku i początki metalurgii. 
11. Postrzeganie kolorów w kontekście zabytków archeologicznych. 
12. Parateatr widziany poprzez znaleziska archeologiczne. 
13. Porządki modularne w sztuce pradziejowej. 
14. Ekspresja ruchowa i rozumienie ruchu przez wybrane społeczności pradziejowe. 
15. Świat sztuki i symboli w dawnych społeczeństwach – podsumowanie. 
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8. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Społeczności pradziejowe w 
perspektywie badań 
interdyscyplinarnych 

1. Od Indiany Jonesa do genomu. Multidyscyplinarność, interdyscyplinarność transdyscyplinarność w 
archeologii 
2. Ukryte krajobrazy. Teledetekcja w archeologii 
3. Ukryte krajobrazy. Geofizyka i geochemia w archeologii 
4. Nie tylko punkt na mapie. Archeologia krajobrazu 
5. Czas w archeologii. Możliwości i ograniczenia datowania absolutnego 
6. Geoarcheologia. Od interpretacji warstw do rekonstrukcji klimatu 
7. O sposobach identyfikacji surowców, ich pochodzeniu i znaczeniu 
8. Gospodarka i nie tylko. Szczątki roślinne i zwierzęce w archeologii 
9. Kondycja biologiczna ludzi z perspektywy antropologii  
10. O diecie i pochodzenie. Wykorzystanie analiz stabilnych izotopów w archeologii 
11. Co mówią naczynia i narzędzia? Od traseologii do analiz pozostałości organicznych 
12. Geny, patogeny i migracje. Od klasycznej genetyki do analiz całogenomowych 
13. Quo vadis? Dokąd zmierza współczesna archeologia? 

9. Wykład specjalizacyjny I: 
Eksperyment i rekonstrukcja 
archeologiczna we współczesnej 
przestrzeni społecznej 

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, omówienie warunków uczestnictwa i zaliczenia, omówienie 
harmonogramu i obowiązującej literatury. Przybliżenie podstawowych pojęć. 
2. Rozwój archeologii eksperymentalnej  - definicje, historia doświadczeń. Dawne i obecne podejście do 
eksperymentowania - krytyczna ocena. 
3. Potencjał archeologii eksperymentalnej jako metody badawczej. Teoretyczne aspekty badań. 
Procedury. Testowanie hipotez.  
4. Płeć, aspekt etyczny oraz ograniczenia badań eksperymentalnych.  
5. Archeologia eksperymentalna w rekonstrukcji technologii i biografii artefaktów. 
6. Archeologia eksperymentalna w rekonstrukcji biografii budynków i obiektów gospodarczych. 
7. Rekonstrukcja, obrazowanie cyfrowe i media jako narzędzia analityczne i ważne formy 
rozpowszechniania. 
8. Uczelnie a centra archeologii żywej w Europie i USA - naukowy i edukacyjny wymiar ich działalności 
(Lejre, Butser Farm, YEAR Centre York). 
9. Muzea. Archeologia eksperymentalna jako narzędzie w edukacji i medium w przestrzeni publicznej 
(przykład Muzeum w Biskupinie).  
10. Rekonstrukcja - czy i kiedy. Obiekty do zwiedzania - "archeoparki", instytucje muzealne i 
paramuzealne na wolnym powietrzu.  
11. Archeologia eksperymentalna a odtwórstwo historyczne - kluczowe różnice. 
12. Festyny archeologiczne - edukacja czy działania promocyjne? 
13. Entuzjaści historii i ich przekaz społeczny. 
14. Moda na hobby - dawne technologie w zainteresowaniach społecznych XXI wieku. Kursy, szkoły 
przetrwania, ginące zawody - rola środowisk naukowych, oświatowych i przedstawicieli innych profesji 
w krzewieniu zainteresowań i kształtowaniu świadomości publicznej. 
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15. Eksperyment, rekonstrukcja, odtwarzanie - podsumowanie kursu. 

10. Wykład specjalizacyjny I: 
Zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym – wybrane 
zagadnienia 

1. Cel i zakres zajęć oraz ich problematyka. Dziedzictwo kulturowe, zarządzanie i ochrona dziedzictwa – 
rozumienie pojęć. 

2. Rozumienie zarządzania dziedzictwem – konteksty lokalne i globalne. 
3. Pierwszy ekskurs historyczny – początki zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrony. 
4. Systemy zarzadzania dziedzictwem kulturowym, część I. 
5. Systemy zarzadzania dziedzictwem kulturowym, część II. 
6. Drugi ekskurs historyczny – procesy formowania się zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego (I 

poł. XIX wieku i wiek XX do końca II wojny światowej). 
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego w skali światowej i regionalnej. 
8. Trzeci ekskurs historyczny – nowoczesne formy zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrony. 
9. Zarządzanie i ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego, część I (teoria i prawo). 
10. Zarządzanie i ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego, część II (praktyka – wybrane 

przykłady). 
11. Wykład specjalizacyjny  II: 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego społeczności 
pozaeuropejskich na przykładzie 
Sudanu, Mongolii, Kolumbii i 
Peru; stan aktualny i nowe 
koncepcje 

1. Dziedzictwo kulturowe Doliny Nilu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Sudanu. 
2. Zagadnienie badań i ochrony pradziejowego i kolonialnego dziedzictwa kulturowego Sudanu. 
Funkcjonowanie służb konserwatorskich w ramach programów międzynarodowych. 
3. Dziedzictwo kulturowe ludów stepowych/nomadycznych Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
obecnej Mongolii. 
4. Służby konserwatorskie i ośrodki badawcze Mongolii. Projekty badawczo-konserwatorskie, stosowane 
procedury 
5. Dziedzictwo kulturowe strefy Andów Północnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kolumbii. 
6. Huaqueros – problem dewastacji stanowisk archeologicznych tzw. kultur El Dorado 
7. Rola projektów międzynarodowych w ochronie dziedzictwa kulturowego 
8. Służby konserwatorskie i centra badawcze Kolumbii. Forma działania i stosowane procedury 
9. Dziedzictwo kulturowe strefy Andów Centralnych (Starożytnego Peru) 
10. Służby konserwatorskie i centra badawcze Peru, Boliwii i Chile. Formy działania i stosowane 
procedury 
11. Międzynarodowe projekty badawcza, a problem zorganizowanych grup handlarzy antyków 
12. Perspektywy i problem finansowania rozwoju nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego 
krajów pozaeuropejskich 
13. Działania badaczy polskich na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Afryki, Azji i obu Ameryk   

12. Wykład specjalizacyjny II: 
Archeologia a przekaz społeczny 
i polityczny w świecie 
śródziemnomorskim 

1. Zainteresowania antykiem w nowożytnej Europie 
2. Kluczowe odkrycia archeologiczne w świecie greckim, narodziny archeologii klasycznej 
3. Odkrycia na obszarach Mezopotamii i środkowego Wschodu 
4. Narodziny egiptologii 
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5. Pompeje i odkrywanie Rzymu 
6. Podróże nowożytnych odkrywców po północnej Afryce (Libia i okolice) 
7. Czołowe kolekcje muzealne doby kolonialnej (Luwr, BM, muzea włoskie, niemieckie, amerykańskie i 
inne) 
8. Faszyzm Mussoliniego i jego podejście do antyku 
9. Turystyka archeologiczna po obszarach świata antycznego 
10. Problem archeologii biblijnej  
11. Kłopotliwe dziedzictwo kulturowe po antyku (jak to widzą potomkowie podbitych Daków, Żydów, 
Turcy a Bizantyjczycy, Hagia Sophia, przestępczość, terroryzm a dziedzictwo archeologiczne, Palmyra, 
Muzeum w Bagdadzie) 
12. Dziedzictwo po antycznym świecie śródziemnomorskim, co dziś z tego wciąż jest aktualne, w użyciu 
13. Antyczny jedwabny szlak 
14. Początki propagandy a źródła archeologiczne z kręgu świata antycznego 
15. Źródła archeologiczne do poznania początków gospodarki antycznych Europejczyków. 
16. Antyczne teksty (źródła pisane) a weryfikacja za pomocą źródel archeologicznych. 
 

13. Wykład specjalizacyjny II: 
Archeologia sądowa – wybrane 
zagadnienia 

1.Definicja i zakres badań archeologii sądowej. 
2.Metodyka pracy archeologa sądowego (badania bezinwazyjne i wykopaliskowe).Różnice pomiędzy 
archeologią tradycyjną i archeologią sądową 
3.Współpraca archeologa z wymiarem sprawiedliwości (archeolog jako: biegły sądowy, konsultant, 
specjalista) 
4.Podstawowa wiedza z zakresu znajomości przepisów prawnych dotyczących: specyfiki prowadzenia 
badań archeologicznych, uczestniczenia w ekshumacjach, uczestniczenia w oględzinach na miejscu 
katastrof masowych. 
5.Opiniowanie w związku z prowadzonymi ekspertyzami sądowymi. 
6.Współpraca międzynarodowa archeologów sądowych. 

14. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia industrialna 

1. Archeologia industrialna – podstawowe pojęcia i historia badań 
2. Metody badań archeologii industrialnej 
3. Historia badań w Polsce 
4. Archeologia Industrialna na świecie 
5. Siła wodna 
6. Siła wiatrowa 
7. Hutnictwo i górnictwo 
8. Zaplecze surowcowe 
9. Krajobraz przemysłowy 
10. Zaplecze mieszkalne 
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15. Seminarium magisterskie semestr 1. Blok tematyczny obejmujący zagadnienia:  
• Rodzaje prac naukowych a rozprawa magisterska 
• Formułowanie problemu badawczego 
• Sposoby przygotowania konspektu pracy oraz jej wstępnych rozdziałów 
• Metody gromadzenia danych i ich selekcji 
semestr 2. Blok tematyczny obejmujący zagadnienia: 
• Wprowadzenie do przygotowywania baz danych 
• Posługiwanie się oprogramowaniem do gromadzenia literatury 
• Wybór metod analitycznych i ich zastosowanie 
semestr 3. Blok tematyczny obejmujący zagadnienia: 
• Dyskusja dotycząca przebiegu analizy oraz (opcjonalnie) wprowadzenie do analiz statystycznych 
• Logika i spójność wypowiedzi podczas przygotowywania pracy  
• Przygotowywanie tekstu i tabel przy pomocy edytorów oraz ilustracji w postaci schematów i 
wykresów 
semestr 4. Blok tematyczny obejmujący zagadnienia: 
• Redagowanie rozdziału dotyczącego rezultatów 
• Przygotowanie części dotyczącej dyskusji wyników przeprowadzonych analiz 
• Przedstawienie całej pracy magisterskiej i złożenie do oceny 

16. Podstawy zarządzania w 
archeologii 

1. Zajęcia wprowadzające 
a. Omówienie programu zajęć 
b. Zasady zaliczenia przedmiotu 

2. Planowanie własnej kariery zawodowej (2 zajęcia) 
a. Wyznaczanie celu 
b. Strategia realizacji celu 
c. Plan kariery 

3. Archeolog na rynku pracy (2 zajęcia) 
a. Szukanie pracy 
b. Dokumenty aplikacyjne 
c. Rozmowa kwalifikacyjna 

4. Podstawy przedsiębiorczości (4 zajęcia) 
a. Od pomysłu do realizacji 
b. Model biznesowy 
c. Formalno-prawne aspekty działalności gospodarczej 
d. Rejestrowanie działalności 
e. Biznesplan 
f. Pozyskiwanie środków 
g. Podatki i ubezpieczenia 
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h. Działalność firmy archeologicznej 
5. 5. Organizacja procesu badawczego w archeologii (2 zajęcia) 

a. Organizacja badań 
b. Akty prawne regulujące kwestie badań archeologicznych 
c. Standardy badań archeologicznych 

6. Podstawy zarządzania projektami (2 zajęcia) 
a. Rola kierownika/menadżera projektu 
b. Cykl życia projektu 
c. Zarządzanie projektem 
d. Tworzenie zespołu 
e. Negocjacje i komunikacja w grupie 
f. Popularyzacja i komunikacja społeczna 

7. Zarządzanie dziedzictwem 
a. Definicja pojęcia 
b. Zadania i cele zarządzania dziedzictwem 

17. Metodyka badań 
wykopaliskowych 

1. Wytyczanie wykopów  
2. Wydzielania nawarstwień kulturowych  
3. Eksploracja nawarstwień kulturowych i obiektów archeologicznych  
4. Inwentaryzacja, klasyfikacja, opis i opracowanie materiałów zabytkowych.  
5. Wykonywanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej.  
6. Wykonywanie pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu.  

18. Metodyka prospekcji 
archeologicznej 

1. Prospekcja terenowa: poszukiwania powierzchniowe.  
2. Lokalizacja stanowisk i znalezisk metodami tradycyjnymi według instrukcji Archeologicznego Zdjęcia 
Polski: posługiwanie się mapami w skali 1:25 tys. i 1: 10 tys.  
3. Lokalizacja stanowiska oraz poszczególnych znalezisk za pomocą  
odbiorników GPS.  
4. Udział w nieinwazyjnych badaniach za pomocą metod geofizycznych.  
5. Udział w badaniach sondażowych stanowisk archeologicznych.  
6. Zwiedzanie stanowisk archeologicznych oraz placówek muzealnych znajdujących się w rejonie 
odbywania zajęć terenowych. 

19. Metodyka prospekcji 
archeologicznej 

1. Sposoby ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym z perspektywy muzeów i urzędów 
konserwatorskich (pozyskiwanie, zarządzanie, konserwacja, udostępnianie do badań specjalistycznych).  
2. Metody upowszechniania i popularyzacji wiedzy o przeszłości w muzeach i instytucjach 
paramuzealnych. 
3. Metody popularyzacji wiedzy o przeszłości a obiekty związane z tzw. turystyką archeologiczną – 
rezerwaty, archeoparki itp. 
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20. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Możliwości poznawcze analiz 
archeometrycznych i badań 
eksperymentalnych w studiach 
nad ceramiką 

1. Zajęcia organizacyjne (wprowadzenie w tematykę, podanie literatury i warunków zaliczenia) 
2. Zagadnienia wstępne: co to jest ceramika, jakie są jej rodzaje (porcelana, porcelit, fajans, 
kamionka, majolika, terakota, ceramika szkliwiona) - perspektywa geologiczna i archeologiczna; 
wyjaśnienie pojęć: archeometria, archaeological science,  archeoceramologia, archeologia 
eksperymentalna 
3. Zarys historii badań nad ceramiką. Podejścia podejmowane współcześnie (cel badań, zagadnienia, 
rodzaje analiz, sposoby interpretacji) 
4. Rekonstrukcja cyklu rozwojowego: produkcja (właściwości surowców ceramicznych, ich 
pozyskiwanie, receptury i tworzenie masy garncarskiej, domieszki, sposoby formowania, narzędzia, 
obiekty do wypalania, wypał) 
5. Rekonstrukcja cyklu rozwojowego: produkcja (obserwacje makro i mikroskopowe, obrazowanie, 
fotogrametria, skanowanie 3D, mikroskopia optyczna, SEM, TEM, XRD, spektroskopia ramanowska, CT; 
skład chemiczny: OES, ICE-OES, XRF) 
6. Podstawy petrografii ceramicznej 
7. Rekonstrukcja cyklu rozwojowego: dystrybucja (studia nad proweniencją) 
8. Rekonstrukcja cyklu rozwojowego: użytkowanie (forma i funkcja na przestrzeni wieków - typologia, 
analizy morfologiczne) 
9. Rekonstrukcja cyklu rozwojowego: użytkowanie (właściwości fizyczne, obserwacje w skali makro i 
mikro, analizy pozostałości organicznych, metody chromatograficzne, GC-MS) 
10. Sposoby interpretacji zrekonstruowanych etapów cyklu życiowego: produkcji, dystrybucji, 
użytkowania (chaîne opératoire, studia nad proweniencją, ceramic ecology) 
11. Archeologia eksperymentalna, cz. 1: założenia, procedura analityczna 
12. Archeologia eksperymentalna, cz. 2: możliwości wnioskowania (rola i wykorzystywanie analogii 
etnograficznych) 
13. Sposoby zdobywania wiedzy i nabywanie umiejętności wykorzystywanych w garncarstwie 
14. Datowanie ceramiki: typologia, metody bezpośrednie (termoluminescencja) 

21. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia nieinwazyjna w 
teorii i praktyce 

1. Co to są metody nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej? 
2. Możliwości i ograniczenia badań powierzchniowych. 
3. Prospekcja z powietrza. Fotografia lotnicza niskiego i wysokiego pułapu. 
4. Kosmiczne obrazy. Wykorzystania zobrazowań satelitarnych. 
5. Z chmury punktów. Lotnicze skanowanie laserowe. 
6. Geofizyka archeologiczna. Metoda magnetyczna i podatność magnetyczna gruntu. 
7. Geofizyka archeologiczna. Metoda elektrooporowa. 
8. Geofizyka archeologiczna. Metoda georadarowa. 
9. Geofizyka archeologiczna. Metoda elektromagnetyczna i inne. 
10. Wykorzystanie wykrywaczy metali. 
11 Prospekcja geochemiczna.  
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12. Integracja danych w systemach informacji przestrzennej. 
13. Problematyka interpretacji danych. 

22. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Zabytki archeologiczne jako 
archeometryczne źródło 
informacji o przeszłości 

1. Historia archeometrii 
2. Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w badaniach archeologicznych 
3. Spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) i jej rola w poznawaniu przeszłości 
4. Chromatografia gazowa (GC-MS) i aplikacja do badań artefaktów 
5. Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF) i jej zastosowanie w archeologii 
6. Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) w studiowaniu zabytków archeologicznych 
7. Metody obrazowania zabytków (radiografia i tomografia komputerowa) 
8. Metody badań mechanicznych zabytków (mikrotwardość) 

23. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia konfliktów 

1. Konflikt jako zjawisko kulturowe. Aspekty prawne, etyczne i religijne a źródła archeologiczne 
2. Agresja i konflikt w epoce kamienia – przemoc chaotyczna i nieokiełznana, czy już sformalizowana? 
3. Czy powszechny jeszcze we wczesnym średniowieczu zwyczaj staczania bitew nad wodą ma aż tak 
dawną genezę? Przykład pobojowiska nad Tollense i innych „rzek pełnych skarbów”. Analiza urazów na 
szkieletach i broni używanej w epoce brązu, na podstawie danych z wybranych stanowisk. 
4. „Rzeka płynie od wschodu dolinami jadu, mieczów pełna, oszczepów, Slid się nazywa”. Preludium 
konfliktu – rytuał wypowiadania wojny, broń ceremonialna i problem depozytów wodnych złożonych z 
uzbrojenia.  
5. Archeologiczne ślady konfliktów świata śródziemnomorskiego w starożytności. Stopklatka w historii 
miejsca i ludzi utrwalona w kontekście archeologicznym. Przykłady Kalkriese (9 r. n.e.), cmentarzysko 
gladiatorów w Efezie (II/III w.), Harzhorn (230-235 r. n.e.) i Dura Europos (256 r. n.e.).  
6. Dary uzbrojenia we wczesnym średniowieczu oraz ich rola społeczno-kulturowa 
7. Emblematyczny charakter dekoracji uzbrojenia średniowiecznego – problem długiego trwania 
obyczajów starożytnych. Charakternicy, talizmany i amulety. 
8. Problem średniowiecznego i nowożytnego dress code – broń jako akcesorium stroju. Bezpieczeństwo 
na ulicy średniowiecznego miasta oraz obowiązki obrony ziemi. Broń osobista i broń mordercza. 
9. Żelazny krój wpływ mody na uzbrojenie ochronne 
10. Badania archeologiczne pól bitewnych i zamki jako miejsca konfliktu. 
11. Wyniki badań szczątków królów i rycerzy poległych w konfliktach zbrojnych. 
12. Problem grobów masowych zlokalizowanych bezpośrednio na polu bitwy i przenoszenia szczątków 
ludzkich do poświęconej ziemi. 
13. Zależność między średniowieczną i nowożytną rzeźbą sepulkralną a wyposażeniem grobów 
rycerskich. 
14. Metodyka badań nowożytnych miejsc konfliktu. Kule bezcennym, lecz niedocenianym źródłem 
informacji, niszczonym bezpowrotnie przez ludzi nieświadomych ich wartości.  
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15. Wymiana ognia i walka wręcz podczas Wojny Trzydziestoletniej.  Możliwości nowoczesnych metod 
badawczych, m. in. na przykładzie badań Frankenkronwerk w Stralsundzie oraz masowych grobów z 
bitwy pod Wittstock. 
16. Oj u poli żyto, kopytamy zbyto”. Pobojowisko pod Beresteczkiem jako zwierciadło życia obozowego 
oraz skarbnica wiedzy na temat wojny i ludzi. 
17. Nowe możliwości poznania przebiegu działań zbrojnych i identyfikacji ich uczestników dla pól 
bitewnych z XVIII w. Czas regulaminowego umundurowania i uzbrojenia.  
18. Badania mogił i pobojowisk z XIX w. Różnice między możliwościami jakie dają źródła archeologiczne 
z pierwszej połowy tego stulecia a późniejszymi.  
19. Rola archeologii w walce ze stereotypami na temat charakteru działań zbrojnych podczas I Wojny 
Światowej. 
20. Archeologia o 1939 r. Rozważania, między innymi na podstawie badań ekshumacyjno 
archeologicznych na starym polskim cmentarzu w Kobryniu. 

24. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia obszarów górskich i 
wyżynnych Europy 

1. Wprowadzenie do problematyki. 
2. Halsztackie osady umocnione Europy. 
3. Dackie osadnictwo górskie w Karpatach. 
4. Oppida i „twierdze” okresu lateńskiego (topografia, systemy umocnień konstrukcje, lokalizacja). 
5. Osadnictwo okresu lateńskiego/wpływów rzymskich w Sudetach. 
6. Osadnictwo okresu lateńskiego/wpływów rzymskich w Karpatach. 
7. Alpejskie przełęcze, twierdze, systemy umocnień, osady. 
8. Osady wyżynne i górskie kultury puchowskiej. 
9. Wykorzystywanie jaskiń i schronisk skalnych w okresie lateńskim/wpływów rzymskich. 
10. Góry jako zaplecze surowcowe w pradziejach. 
11. Problem Höhensiedlungen późnego okresu wpływów rzymskich/późnego antyku. 
12. Osadnictwo okresu lateńskiego/rzymskiego w Rudawach. 
13. Górnictwo szybowe od starożytności po wczesną nowożytność – przegląd problematyki. 
14,15. Prezentacja referatów powstających w ramach zajęć. 

25. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Idea megalityczna w neolicie 
europejskim 

1.Zagadnienia wstępne – podział, podstawowa literatura 
2.Historia zainteresowania megalitami w Europie i w Polsce 
3.Geneza „idei megalitycznej” i chronologia zjawiska 
4.Reguły budowy i lokalizacji oraz hipotezy dotyczące funkcji megalitów 
5.Grobowce bezkomorowe jako szczególna forma megalitów  
6.Przegląd wg lokalizacji (referaty: 2-3 zajęcia) 
7.Idea megalityczna a paleoastronomia  
8.Tajemnice Stonehenge  
9.Sztuka megalityczna 
10.Megality jako element krajobrazu kulturowego 
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26. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Architektura prekolumbijska 
strefy Andów Centralnych 

1. Zagadnienie uwarunkowań geograficznych i klimatycznych strefy Andów Północnych i Centralnych.  
2. Wczesne społeczności rolnicze epoki preceramicznej. Powstanie społeczeństw zhierarchizowanych. 
3. Strefa Andów Centralnych. Centra ceremonialno-obrzędowe epoki preceramicznej; okres późny i 
schyłkowy 
4. Architektura horyzontu wczesnego; Chavin, Cupisnique, fenomen Chavinoide. 
5. Architektura wczesnego okresu przejściowego na obszarze północnego wybrzeża Peru. 
6. Koncepcje architektoniczne wczesnego okresu przejściowego na obszarze środkowego wybrzeża 
Peru. 
7. Architektura i techniki budowlane na południowym wybrzeżu Peru. 
8. Architektura wczesnego okresu przejściowego na obszarze gór północnych oraz środkowych Peru. 
9. Wczesny okres przejściowy w basenie jeziora Titicaca. 
10. Horyzont środkowy. Architektura Tiahuanaco/Tiwanaku oraz Huari/Wari. 
11. Architektura późnego okresu przejściowego w strefie wybrzeża Pacyfiku. 
12. Architektura i koncepcje architektoniczne późnego okresu przejściowego w strefie gór Andów 
Centralnych. 
13. Budownictwo późnego okresu przejściowego na obszarze Altiplano i tzw. Extremum Południowego  
14. Horyzont późny (Inkowie). Architektura imperialna i prowincjalna imperium Tawantinsuyu 
15. Kontynuacja prekolumbijskich koncepcji architektonicznych w okresie kolonialnym 

27. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia Andów. Techniki i 
problemy badawcze 

1. Zagadnienie uwarunkowań geograficznych i klimatycznych, panujących na obszarze strefy Andów 
Centralnych. 
2. Systemy periodyzacyjne odnoszące się do strefy Andów Centralnych. 
3. Problem zasiedlenia. Wczesne społeczności zbieracko-łowieckie  
4. Starożytne Peru w epoce preceramicznej; okres wczesny i środkowy 
5. Wczesne społeczności rolnicze epoki preceramicznej. Powstanie społeczeństw zhierarchizowanych. 
6. Okres inicjalny. Wczesne społeczności ceramiczne strefy Andów Centralnych. 
7. Horyzont wczesny; Chavin-Chavinoide. 
8. Wczesny okres przejściowy na obszarze wybrzeża Pacyfiku. 
9. Wczesny okres przejściowy na obszarze gór i basenu jeziora Titicaca. 
10. Horyzont środkowy, drugi okres integracji kulturowej; Tiwanaku-Tiwanakoide. 
11. Kultury późnego okresu przejściowego. 
12. Horyzont późny; Inkowie, imperium Tawantinsuyu. 
13. Królestwo Vilcabamby; początek okresu kolonialnego 

28. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia średniowiecznego 
Wrocławia 

1.Człowiek i środowisko we Wrocławiu XVI-XIX w.  
2.Wrocław przedlokacyjny. 
3.Lokacja Wrocławia –przebieg i konsekwencje  
4.Archeologia placu Nowy Targ we Wrocławiu 
5.Plac targowy w mieście –Wrocław na tle Pragi i Krakowa 
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6.Klasztory średniowiecznego Wrocławia  
7.Fortyfikacje miasta. XIII-XVI w. 
8.Zamek lewobrzeżny 
9.Budownictwa drewniane. X-XV w. 
10.Dzieciństwo i młodość w średniowiecznym Wrocławiu 
11.Wieże mieszkalne w miastach  
12.Archeologia ulicy Ogrodowej. XV-XIX w. 
13.Handel. Blok śródrynkowy we Wrocławiu 
14.Naczynia ceramiczne w XIII-XV w. 
15.Zwierzęta w średniowiecznym Wrocławiu. 

29. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Dzieje monety polskiej 

1. Napływ monet obcych na ziemie polskie we wczesnym średniowieczu; 
2. Początki monety polskiej; 
3. Problem naśladownictw w XI wieku; 
4. Okres małych denarów (Bolesław Szczodry-Bolesław Kędzierzawy); 
5. Mennictwo okresu dzielnicowego (koniec XII-XIII wiek); 
6. Kwartniki i grosze (koniec XIII wieku – trzecia dekada XIV wieku); 
7. Recentralizacja mennictwa (ok. 1330-1396); 
8. Epoka półgrosza (1396-1526/30); 
9. Unie monetarne z Prusami i Litwą (1526/30-1586); 
10. Prosperity i kryzys drobnej monety (1586-1627); 
11. Rozpad polskiej prowincji monetarnej (1627-1700); 
12. Polska moneta między Moskwą a Lipskiem (1700-1765); 
13. Polska moneta między Wiedniem a Berlinem (1765-1814); 
14. Pieniądz czasów zaborów; 
15. Pieniądz wojen światowych i II Rzeczypospolitej. 

30. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Człowiek i środowisko w 
średniowieczu 

1. Wprowadzenie do problematyki zajęć 
2. Człowiek i środowisko – zagadnienia ogólne, metody badań 
3. Zmiany klimatu w średniowieczu (optimum klimatyczne, mała epoka lodowa), wydarzenia 
ogólnoświatowe (wybuchy wulkanów), zmiany poziomu wód, osady rzeczne, jeziorne, wykorzystanie 
wody (porty, rybołówstwo itp.), stawy hodowlane, groble, melioracja, poldery (2 bloki zajęciowe) 
4. Człowiek i las, człowiek i rolnictwo (badania archeobotaniczne, palinologiczne), dziegciarstwo, 
ziołolecznictwo, źródła historyczne do rolnictwa i lasu, badania dendrochronologiczne (2 bloki 
zajęciowe) 
5. Człowiek i zwierzęta, hodowla, łowiectwo, bartnictwo. Człowiek i zwierzęta w źródłach historycznych. 
6. Człowiek i surowce mineralne: wydobycie kruszców, kamienia, wytwórstwo szkła, pierwsze 
uzdrowiska 
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7. Zmiany środowiska a demografia (wpływ czynników środowiskowych na demografię, choroby i 
epidemie w średniowieczu) 
8. Stan wiedzy na temat geografii w średniowieczu, średniowieczna kartografia. Możliwości interpretacji 
map historycznych oraz numerycznych modeli terenu w odniesieniu do terenowych struktur 
średniowiecznych. Elementy geografii historycznej. 
9. Adaptacja człowieka do różnych warunków środowiskowych: środowisko morskie, środowisko 
nizinne, środowisko ciepłe/chłodne, środowisko górskie, bagienne. 
10. Planowanie badań archeośrodowiskowych w oparciu o funkcjonujące systemy finansowania takich 
badań – zajęcia praktyczne z pisania grantów. 

31. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Wstęp do petroarcheologii 

1. Zajęcia wprowadzające, zarys historii petroarcheologii w Polsce na tle środkowoeuropejskim 
2. Zarys geologii regionalnej Polski 
3. Przegląd najważniejszych grup skał i minerałów 
4. Metody badań petrograficznych (I – metody podstawowe) 
5. Metody badań petrograficznych (II – metody geochemiczne i geofizyczne) 
6. Problemy badawcze petroarcheologii epoki kamienia 
7. Problemy badawcze petroarcheologii epoki brązu i żelaza 
8. Problemy badawcze petroarcheologii średniowiecza i czasów nowożytnych 

32. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia budownictwa 
średniowiecznego 

1. Konstrukcje drewniane 
2. Konstrukcje murowane 
3. Organizacja i technologie placu budowy, cz. 1 
4. Organizacja i technologie placu budowy, cz. 2 
5. Zamki typu motte i wieże mieszkalne 
6. Zamki kasztelowe 
7. Zamki na Śląsku 
8. Architektura przedromańska 
9. Cechy stylu romańskiego 
10. Kościoły romańskie w Europie 
11. Przedromańskie i romańskie budowle w Polsce  
12. Cechy konstrukcji i stylu gotyckiego 
13. Gotyk we Francji 
14. Gotyk w Europie Środkowej 

33. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Wprowadzenie do analiz 
statystycznych w archeologii 
 

1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia: populacja, próba losowa, obiekt, próbkowanie, zmienna, 
struktura danych. 
2. Statystyka opisowa. Miary zróżnicowania i położenia rozkładu: średnia arytmetyczna, mediana, 
kwantyl, dominanta, kwartyle, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Prezentacja 
graficzna danych: wykres kolumnowy, kołowy, rozrzutu, pudełkowy (ramka-wąsy). 
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3. Prawdopodobieństwo i poziom istotności. Rozkłady prawdopodobieństwa. Rozkład normalny i 
testowanie normalności. 
4. Zależność zmiennych losowych: problem zależności i koincydencji, współczynnik korelacji Pearsona, 
współczynnik korelacji rang Spearmana. Analiza głównych składowych (PCA). 
5. Przegląd podstawowych testów parametrycznych. Testy Post-hoc. 
6. Wybrane testy nieparametryczne. 
7. Prezentacja oprogramowania wykorzystywanego w analizach statystycznych (Excel, Statistica, PAST, 
R) 

24. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Wstęp do ceramologii 

1. Glina jako materiał. Złoża surowca, wydobycie i wstępna obróbka 
2. Przygotowanie masy garncarskiej. Metody lepienia naczyń 
3. Sposoby opracowania powierzchni naczyń i ornamentyka 
4. Obserwacja śladów powstałych na naczyniach ceramicznych w trakcie wytwarzania   
5. Obserwacja śladów powstałych na naczyniach ceramicznych w trakcie użytkowania 
6. Metody opisu materiałów ceramicznych dla różnych kultur archeologicznych od neolitu po 
średniowiecze 
7. Zwiedzanie współczesnej pracowni ceramicznej 

35. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Tafonomia szczątków kostnych 

1. Wprowadzenie. Prezentacja podstawowych pojęć oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć z 
zakresu badań tafonomicznych; 
2. Omówienie procesów odpowiedzialnymi za formowanie się stanowisk archeologicznych 
z kośćmi; 
3. Rozpoznawanie śladów pozostawionych przez człowieka (ślady cięcia, rozbijania, złamań, nacięć i 
rytów, wiercenia, przepalenie) 
4. Rozpoznawanie śladów naturalnych (procesy peryglacjalne: amplituda temperatur, zmiany 
wilgotności i składu chemicznego gruntu, rośliny i zwierzęta) 
5. Odczytywanie różnic pomiędzy śladami antropomorficznymi, a pozostawionymi przez 
zwierzęta, techniki rzeźnicze, konsumpcja przez zwierzęta; 
6. Ograniczenia interpretacyjne: stopnie wietrzenia i efekty naturalnej dystrybucji, pokrywy kalcytowe) 
7. Analizy paleozoologiczne i tafonomia (struktura wiekowa i gatunkowa) 

36. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Możliwości i ograniczenia w 
badaniach nad dietą w czasach 
historycznych 

1. Zagadnienia wstępne. Historia badań nad dietą historyczną. Charakterystyka archeologii historycznej. 
Pojęcie „food studies”  
2. Kuchnia i stół w źródłach pisanych i ikonograficznych 
3. Analiza pozostałości organicznych jako metoda identyfikacji produktów spożywczych 
4. Metody antropologiczne w badaniach nad stanem zdrowia i dietą człowieka  
5. Analiza stabilnych izotopów i pierwiastków śladowych – możliwości i ograniczenia 
6. Badania bioarcheologiczne – archeozoologia i archeobotanika 
7. Badania kultury materialnej – inwentarze kuchenne i stołowe 
8. Rekonstrukcje historyczne i archeologia eksperymentalna jako sposoby propagowania historii jedzenia 
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37. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Ciało ludzkie jako źródło 
archeologiczne 

1 Ciała rolników okresu neolitu 
2 Ciała wojowników epoki brązu 
3 Postrzeganie cielesności w tradycji kultur minojskiej i mykeńskiej 
4 Kultura łużycka i ciałopalenie 
5 Człowiek we wczesnej epoce żelaza 
6 Ciało ludzkie w wędrówkach ludów i we wczesnym średniowieczu 
7 Podsumowanie 

38. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia w popkulturze 

1. Wprowadzenie do tematyki kursu, omówienie warunków uczestnictwa i zaliczenia, podstawowe 
definicje popkultury. 
2. Motywy archeologiczne w kinematografii (podstawowe rodzaje fabuły nawiązujące do wyobrażeń o 
przeszłości, sposób ukazywania pracy archeologów w filmach, serialach, teledyskach, reklamach itp.). 
W ramach zajęć spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy każdy archeolog musi się zgubić w 
piramidzie lub/i uwolnić starożytnego demona.  
3. Nie tylko Lara. Cenne artefakty i archeolodzy w grach. 
4. Jakim mieczem walczył Conan? Motywy archeologiczne i sylwetki archeologów w literaturze 
popularnej: od SF po kryminały i słowackie horrory.  
5. Królowe epoki kamienia i archeologia śpiewana. 
6. Motywy archeologiczne w komiksie i tatuażach.  
7. Wykorzystanie wiedzy o zabytkach archeologicznych we wzornictwie i sztuce użytkowej. 
8. Festyny czy festyniarstwo? Sposób prezentowania wiedzy o przeszłości w widowiskach plenerowych. 
8. Paranauka, paradokumenty i archeologia pozaziemska.  
9. Teorie starożytnych astronautów – próba zrozumienia sukcesu. 
10. Sposób prezentowania danych archeologicznych w koncepcji Wielkiej Lechii.  
11-14. Prezentacje uczestników kursu. 
15. Pop kultura i popularyzacja: podsumowanie kursu, dyskusja końcowa, wystawienie ocen. 

39. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Technologie archaiczne i 
sposoby ich wizualizacji   

1. Wprowadzenie do tematyki kursu, omówienie warunków uczestnictwa i zaliczenia.  
2. Obrazowanie, rekonstrukcje i visual studies. Popularyzacja czy narzędzia badawcze?  
3. Technologie archaiczne jako zwierciadło wiedzy nie tylko o rzemiośle  
4. Przełom w analizach kształtu narzędzi: wykorzystanie oprogramowania geometryczno-
morfometrycznego  
5.Dopasowanie Prokrusta i metoda Fouriera w analizie podłoża zmienności formy  
6. Obrazowanie 3D w studiach nad metodami wykonywania półsurowca i narzędzi w środkowym 
paleolicie  
7. Nowoczesne techniki pomiaru wielkości wyrobów kamiennych  
8. Nowe podejście do reliefu: analiza „scar-pattern” wyrobów bifacjalnych  
9. Integracja kontekstu i technologii: metody GIS10. Narzędzia do rekonstrukcji technik budowlanych i 
założeń architektonicznych.   
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11. Zastosowanie narzędzi wizualizacyjnych w badaniach nad produkcją przedmiotów z gliny.   
12. Rekonstrukcja odlewania przedmiotów metalowych z wykorzystaniem technik wizualizacji (stopy 
modelowe, technika zalewania form, badania ich wytrzymałości i in.)   
13. Wykorzystanie technik obrazowania w badaniach nad standaryzacją wytwórczości wybranych 
kategorii zabytków ruchomych.   
14. Badania mikrośladów z użyciem narzędzi do wizualizacji danych.    
15. Podsumowanie kursu, omówienie ocen.   

40. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Turystyka archeologiczna 

1. Podróżowanie w starożytnym świecie; fascynacja przeszłością jako inspiracja do podejmowania 
podróży – od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze i renesans do czasów oświecenia; miejsce 
archeologii w turystyce i krajoznawstwie czasów wczesnokapitalistycznych i współczesnych  
2. Archeoturystyka, wprowadzenie do problematyki, podstawowe pojęcia i definicje, główne założenia 
promocji dziedzictwa kulturowego na przykładzie wybranych stanowisk, potencjał infrastrukturalny do 
rozwoju archeoturystyki. Przedstawienie różnych modeli uprzystępniania treści archeologicznych 
turystom i krajoznawcom w wybranych państwach europejskich. 
3. Sposoby zagospodarowania i promocji atrakcji archeologicznych na wybranych przykładach z Polski i 
świata, problemy organizacji ruchu turystycznego, zagrożenia ze strony ruchu turystycznego dla 
stanowisk archeologicznych i możliwości ich zmniejszenia poprzez odpowiednie sposoby zabezpieczania 
stanowisk. 
4. Potencjał archeoturystyczny Polski i krajów ościennych, możliwości jego zagospodarowania. 
Postrzeganie dziedzictwa archeologicznego Polski jako ważnego i komplementarnego elementu 
spuścizny kulturowej Europy – przykłady z zakresu archeoturystyki. 
5. Nowe kierunki w rozwoju archeoturystyki, propozycje niekonwencjonalnych rozwiązań oraz sposób 
ich promocji. „Wyjście” tradycyjnych muzeów archeologicznych w kierunku turystów – skanseny 
archeologiczne, oprofilowane szlaki archeoturystyczne, rekonstrukcje historyczne, zmiany w polityce 
wydawniczej placówek muzealnych i naukowych. 
7-11. Prezentacje projektów zagospodarowania turystycznego wybranych atrakcji przez Studentów 
12-15. Wycieczka jednodniowa po zagospodarowanych atrakcjach archeologicznych Dolnego Śląska 

41. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Życie codzienne w świecie 
rzymskim 

1. Niewolnictwo antyczne. 
2. Luksus i snobizm w świecie rzymskim (przejawy w różnych dziedzinach życia). 
3. System kar. Rzymskie prawo karne i jego świadectwa w archeologii. 
4. Rzymianin na polowaniu. 
5. Ucztowanie. 
6. Kolegia zawodowe, praca zawodowa Rzymian (organizacja, narzędzia). 
7. Rybołówstwo (słodkowodne i morskie). 
8. Dieta, jedzenie. 
9. Handel z Dalekim Wschodem (trasy, towary, organizacja).  
10. Wielbłąd, karawany i transport karawanowy w świecie rzymskim. 
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11. Śmierć, pogrzeb, zwyczaje pogrzebowe, grób. 
12. Dziecko – poród, wychowanie, edukacja. 
13. Materiały pisarskie, źródła pisane do dziejów Rzymu. 
14. Ślub i rozwód. 
15. Biżuteria, drogie kamienie. 

42. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Rytuał, śmierć i przemoc w 
kulturze łowców i zbieraczy 

1. Pojęcia przemocy, konfliktu i wojny oraz ich odzwierciedlenie w źródłach archeologicznych. 
2. Przemoc w społeczeństwach łowiecko-zbierackich. 
3. Śmierć w świetle źródeł archeologicznych.  
4. Rozumienie śmierci w społeczeństwach tradycyjnych. 
5. Sztuka pradziejowa i jej znaczenia. 
6. Pojęcie sztuki paleolitycznej i mezolitycznej: sztuka naskalna i mobilna. 
7. Śmierć i przemoc w sztuce – jak odczytywać źródła ikonograficzne. 
8. Groby paleolityczne i mezolityczne. 

43. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Biografie ludzi i przedmiotów w 
średniowieczu oraz czasach 
nowożytnych 

I. Jakie możliwości daje antropologia fizyczna przy odtwarzaniu CV  
1. Co izotopy mówią o biografii? Dieta/ kondycja fizyczna/ przebyte choroby i urazy na różnych etapach 
życia. 
2. Profesja/ status społeczny/możliwości identyfikacji człowieka/ okoliczności śmierci 
II. Szaty  
3. Koszula bliska ciału. Szaty używane na co dzień, które stały się całunem opowiadają o swoich 
właścicielach (m. in. na podstawie badań archeologicznych cmentarzyska średniowiecznych osadników 
z Herjolfsnes na Grenlandii).  Czy modny strój to przede wszystkim atrybut szlachetnie urodzonych? 
4. Jak objawiała się ostentacja a jak manifestowano skromność ubioru w kręgach arystokratycznych? 
Strój świecki i ceremonialny. Tekstylia znajdowane w grobach oraz przechowywane w skarbcach. 
III. Akcesoria stroju maja własne biografie 
5. Rola akcesoriów stroju w manifestowaniu tożsamości i statusu społecznego. Dress code i ustawy 
antyzbytkowe. Powody tezauryzacji. 
6. Biżuteria magiczna: wiara w amulety, talizmany i wpływ postepowania posiadaczy kamieni 
szlachetnych na ich nadnaturalne właściwości. Średniowieczna dyskusja na temat starożytnych 
lapidariów: sceptycy kontra entuzjaści. 
7. Świeckie plakietki ze stopu ołowiowo cynowego jako znaki identyfikacyjne oraz przejaw 
średniowiecznej kultury masowej  
8. Znak pielgrzymi – dowód podróży, odprawienia pokuty, paszport, bilet do gospody, wtórna relikwia, 
amulet oraz przedmiot o znaczeniu politycznym. Próba wytłumaczenia celowego niszczenia znaków 
pielgrzymich oraz ich występowania w określonych kontekstach archeologicznych 
IV. Archeologia rytuałów i praktyk magicznych 
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9. Klasyfikacja zaciera znaczenie kontekstu archeologicznego, czyli czego unikać na etapie 
pozyskiwania źródeł. Depozyty, wota, trofea wojenne. Śmierć przedmiotów, czy nowe życie ich 
właścicieli?  Chrześcijańska akomodacja starszych obyczajów. 
10. Długie trwanie starożytności. Biografie zabytków, powody otaczania ich opieką i kolekcjonowania 
przez mieszkańców średniowiecznej Europy. 
V. Co kultura zamieszkiwania mówi o człowieku? 
11. Pragmatyzm i potrzeby estetyczne. Dekoracja, umeblowanie, oświetlenie  i aranżacja wnętrz 
mieszkalnych. Siedziba pańska oraz dom mieszczański - podobieństwa i różnice. 
12. Komfort zamieszkiwania. Piec kaflowy jako nośnik treści ideowych. Do jakiego stopnia zwierciadło 
mentalności oraz poziomu wykształcenia zleceniodawcy? 
V Kultura stołu  
13. Rytuały i obyczaje biesiadne w świetle dostępnych źródeł.   
14. Czy ceramika kuchenna musi być nudna i milczeć na temat jej wytwórców i użytkowników? 
15. Zastawa stołowa. Użytkownicy ceramiki luksusowej i naczyń szklanych. 
VI. Ars amatoria 
16. Miłość dworna – kultura „fin amor”. Wielopoziomowa symbolika darów oraz ich funkcja w ustalaniu 
relacji osobistych i społecznych. 
17. Seksualność a stereotypy dotyczące obyczajowości na podstawie średniowiecznej literatury pięknej, 
detalu architektonicznego, akcesoriów stroju, broni i wytworów kultury masowej. 
VII. Czas wolny. Rozrywka i gry. 
18.Tryktrak, młynek, kości, karty i szachy.  
IX. Wojna w średniowieczu 
19. Archeologia miejsc konfliktu. 
20. „Pomniki, klejnoty, sznycle”. Rozmaite biografie oręża i zmiany jego funkcji. Przerabianie broni na 
sprzęty kuchenne i narzędzia gospodarskie w średniowieczu oraz nowożytności. 

44. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Archeologia współczesności 

1. Archeologia współczesności – wprowadzenie do zagadnienia 
2. Archeologia w badaniach śmietnisk 
3. Archeologia ruin 
4. Zbrodnia i konflikt 
5. Między pamięcią i zapomnieniem 
6. Miasto jako artefakt 

45. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Metoda traseologiczna w 
badaniach artefaktów – teoria i 
praktyka 

1. Metoda mikroskopowa w badaniach artefaktów.  
2. Biograficzna koncepcja zabytków archeologicznych czyli o powstawaniu i niszczeniu przedmiotów. 
3. Pracownia traseologa - zajęcia praktyczne. 
4. Geneza śladów. Czynnik powodujące niszczenie przedmiotów.  
5. Analogie w badaniach traseologicznych - etnografia i eksperyment. Modele śladów. 
6-15. Projekty. 
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- prezentacja problemu na podstawie aktualnych, publikowanych badań 
- modele śladów 
- realizacja projektu użytkowania przedmiotów w oparciu o eksperyment archeologiczny 
- analiza wyników doświadczenia, obserwacje mikroskopowe 
- sporządzenie raportu 

46. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Elementy antropologii i 
medycyny sądowej 

1. Wstęp do antropologii sądowej. Oględziny szczątków ludzkich na miejscu ich znalezienia. 
2. Triada identyfikacyjna – ustalenie profilu biologicznego szczątków 
3. Identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości. 
4. Ekshumacja.  
5. Medycyna sądowa jako nauka interdyscyplinarna. 
6. Sądowo-lekarska sekcja zwłok 
7. Tanatologia sądowo-lekarska 
8. Traumatologia sądowo-lekarska 

47. Konwersatorium 
specjalistyczne:  
Garncarstwo z perspektywy 
archeologii eksperymentalnej 

Bloki tematyczne:  
I. Praktyczna nauka wytwarzania ceramiki:   
-lepienie z jednego kawałka masy garncarskiej  
-lepienie z kilku porcji masy garncarskiej  
-lepienie przy pomocy formy i koła garncarskiego  
Metody opracowania i zdobnictwa powierzchni  
Wypał 
II. Opracowanie i realizacja własnego projektu badawczego wykorzystującego eksperyment jako 
metodę analityczną. Do wyboru zagadnienia związane z wytwarzaniem, przeznaczeniem, 
funkcjonowaniem, deponowaniem ceramiki   
-cel projektu  
-opracowanie procedury postępowania  
-wykonanie materiałów referencyjnych  
-konfrontacja materiałów referencyjnych względem artefaktów ceramicznych -wnioski 

 
 


