
 

UCHWAŁA Nr 60/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku Antiquity and Archaeology  
na studiach pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych kierunek Antiquity and Archaeology (historia starożytna i archeologia) na 
studiach pierwszego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym i jest prowadzone  
w języku angielskim. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów Antiquity and Archaeology - studia 
pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego 

stopnia (3-letnie licencjackie) rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014  
w brzmieniu: 

 
„Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych 
dokumentów.”. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 60/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Nazwa kierunku studiów: Antiquity and Archaeology 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauki humanistyczne 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Antiquity and 
Archaeology. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Antiquity and Archaeology absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 posiada zaawansowaną wiedzę o historii kultur starożytnych, zna 
główne elementy przemian historycznych, które ukształtowały 
starożytne społeczności 

H1A_W03 
H1A_W04 

K_W02 zna cechy charakterystyczne nauk humanistycznych i nauk o 
starożytności umożliwiające opis świata kultur antycznych 

H1A_W01 

K_W03 posiada wiedzę o podstawowych elementach składowych 
dziedzictwa kulturowego antyku, zna główne elementy przemian 
historycznych czasów starożytnych, które ukształtowały 
współczesne społeczności 

H1A_W01 
H1A_W05 
H1A_W09 

K_W04 zna różne dziedziny badań historycznych (historia polityczna, 
społeczna, gospodarcza, itp.) niezbędnych do opisu rzeczywistości 
antyku 

H1A_W01 
H1A_W03 

K_W05 zna podstawową terminologię z zakresu historii starożytnej i 
archeologii 

H1A_W02 

K_W06 zna wybrane zagadnienia z historii starożytnej basenu Morza 
Śródziemnego, Azji Mniejszej i Środkowej w ujęciu chronologicznym 
i tematycznym 

H1A_W03 
H1A_W04 

K_W07 wykazuje podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej historii starożytnej i archeologii oraz związkach 
pomiędzy nimi 

H1A_W01 
H1A_W03 
H1A_W05 

K_W08 zna najważniejsze metody badawcze i narzędzia stosowane w 
naukach historycznych i archeologii 

H1A_W03 
H1A_W04 
H1A_W05 

K_W09 posiada wiedzę potrzebną do analizy i interpretacji źródeł 
przydatnych w badaniach nad antykiem 

H1A_W04 
H1A_W07 

K_W10 rozumie przydatność poszczególnych kategorii źródeł dla poznania 
historii starożytnej 

H1A_W03 
H1A_W7 

K_W11 rozumie miejsce historii starożytnej wśród innych nauk oraz cele 
prowadzenia badań historycznych i archeologicznych 

H1A_W01 
H1A_W5 

K_W12 dostrzega i rozumie obecność innych dyscyplin naukowych w pracy 
historyka starożytności i archeologa 

H1A_W01 
H1A_W05 
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K_W13 rozumie zmienność poglądów w debacie historycznej i zależność jej 
prądów od kontekstu kulturowego 

H1A_W06 
H1A_W09 

K_W14 dostrzega i klasyfikuje różnice kulturowe zachodzące pomiędzy 
różnymi obszarami cywilizacyjnymi świata starożytnego 

H1A_W05 
H1A_W09 

K_W15 dostrzega relacje kulturowe i cywilizacyjne świata 
śródziemnomorskiego z obszarem Europy Środkowej i ziem 
polskich 

H1A_W05 
H1A_W09 

K_W16 rozumie podstawowe pojęcia  historyczne w przynajmniej dwóch 
językach starożytnych 

H1A_W02 
H1A_W04 
H1A_W09 

K_W17 posiada podstawową wiedzę dotyczącą bieżących kierunków badań i 
refleksji metodologicznej w zakresie badań archeologicznych i nad 
dziejami starożytnymi 

H1A_W03 
H1A_W05 
H1A_W06 

K_W18 zna metody, techniki i procedury stosowane w nowoczesnych 
badaniach archeologicznych. Ma podstawową wiedzę o 
gromadzeniu archeologicznych zasobów źródłowych, zarządzaniu 
nimi i ich przetwarzaniu oraz wykorzystaniu do tych celów technik 
cyfrowych 

H1A_W02 
H1A_W03 
H1A_W04 
H1A_W07 
H1A_W08 

K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach nauki i kultury oraz orientuje 
się we współczesnym życiu środowisk naukowych i ich działalności 
popularyzatorskiej 

H1A_W10 
H1A_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 samodzielnie zdobywa wiedzę przy użyciu różnych metod i technik 
pozyskiwania informacji, korzysta z technologii informacyjnej, 
multimediów i zasobów internetu. Potrafi je krytycznie oceniać, 
selekcjonować i opracowywać 

H1A_U01 
H1A_U03 

K_U02 opanował i wykorzystuje w samodzielnej pracy podstawowe 
umiejętności badawcze w zakresie historii starożytnej i archeologii 

H1A_U01 
H1A_U02 
H1A_U03 
H1A_U04 

K_U03 posługuje się w stopniu podstawowym teoriami badawczymi w 
zakresie nauk historycznych i archeologii 

H1A_U02 
H1A_U03 
H1A_U04 

K_U04 posiada umiejętność krytycznej analizy specjalistycznych 
opracowań z zakresu historii starożytnej i archeologii 

H1A_U05 

K_U05 stosuje poprawnie podstawową terminologię właściwą dla 
archeologii i nauk o antyku 

H1A_U04 
H1A_U05 

K_U06 analizuje teksty źródłowe przydatne w pracy historyka 
starożytności, potrafi je poprawnie zakwalifikować do określonych 
kategorii. Potrafi dokonać krytycznej analizy źródeł historycznych i 
archeologicznych 

H1A_U02 
H1A_U05 

K_U07 systematyzuje i kataloguje uzyskane informacje H1A_U01 
H1A_U03 

K_U08 stosuje podstawowe elementy warsztatu badań historyka i 
archeologa dostosowując i dobierając je adekwatnie do 
rozwiązywanego problemu 

H1A_U02 
H1A_U05 
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K_U09 potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze z zakresu 
historii starożytnej i archeologii 

H1A_U02 

K_U10 potrafi wyszukiwać i systematyzować wiedzę wykorzystując różne 
narzędzia z zakresu informacji naukowej (bibliografie, bazy danych, 
itp.) 

H1A_U01 
H1A_U03 
H1A_U07 

K_U11 potrafi uporządkować i przeanalizować zebrane dane oraz 
poprawnie zaprezentować wyniki kwerendy 

H1A_U01  
H1A_U07 
H1A_U09 

K_U12 prezentuje wyniki swojej pracy stosując różnorodne, nowoczesne 
metody i techniki multimedialne,  

H1A_U07 
H1A_U09 

K_U13 w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi formułować własne opinie 
dotyczące ważnych problemów historycznych i archeologicznych 

H1A_U06 

K_U14 potrafi argumentować wykorzystując poglądy i efekty badań 
autorów prac historycznych i archeologicznych 

H1A_U06 
H1A_U07 

K_U15 poprawnie redaguje teksty zgodnie z kanonami przyjętymi w 
archeologii i badaniach nad starożytnością 

H1A_U08 

K_U16 tłumaczy i objaśnia teksty źródłowe w przynajmniej jednym języku 
starożytnym 

H1A_U07 
H1A_U10 

K_U17 potrafi się posługiwać metodami i technikami nowoczesnych badań 
archeologicznych, przetwarza dane archeologiczne stosując 
podstawowe programy komputerowe 

H1A_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie i akceptuje konieczność przestrzegania norm etycznych w 
pracy historyka starożytności i archeologa 

H1A_K04 

K_K02 rozumie potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji fachowych oraz 
personalnych i społecznych 

H1A_K01 
H1A_K02 

K_K03 potrafi pracować w zespole rozwiązując problemy z zakresu historii 
starożytnej i archeologii, uczestnicząc w badaniach 
wykopaliskowych i laboratoryjnych  oraz przygotowując prezentację 
wyników badań 

H1A_K02 
H1A_K03 

K_K04 rozwija zainteresowania antykiem i wiedzą archeologiczną H1A_K01 
H1A_K05 
H1A_K06 

K_K05 stara się uczestniczyć w dyskusjach i przekazywaniu informacji 
osobom zainteresowanym historią starożytną i osiągnięciami 
archeologii 

H1A_K05 
H1A_K06 

K_K06 rozpowszechnia wiedzę o drogach dostępu do kanonu dzieł kultury 
antycznej zapewniając kompetentny komentarz umiejscawiający je 
w kontekście społeczno-historycznym 

H1A_K05 
H1A_K06 

K_K07 jest świadomy roli pełnionej przez kulturę antyczną dla zachowania 
tożsamości społeczeństw współczesnej Europy, stara się promować 
dziedzictwo antyku i ukazywać jego związki z życiem współczesnym 

H1A_K05 
H1A_K06 

K_K08 wykazuje samodzielność i niezależność myślenia łącząc ją z 
poszanowaniem dla odmiennych poglądów i punktów widzenia 

H1A_K02 
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K_K09 szanuje i rozumie konieczność zachowania spuścizny kultur 
starożytnych 

H1A_K04 
H1A_K05 

K_K10 wykazuje podstawową odpowiedzialność i odwagę cywilną w 
przedstawianiu obrazu dziejów, zgodnego z aktualnym stanem 
wiedzy archeologicznej i historycznej 

H1A_K04 
H1A_K05 
H1A_K06 

 
 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
1 - studia pierwszego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


