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Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej:
paleolit – neolit
Crucial Problems in the Middle European Archaeology:
Palaeolithic - Neolithic
05-WPPN-11
05-WPPN-11
I, studia drugiego stopnia (magisterskie)
I, second cycle studies (M.A. postgraduate)
1, zimowy
1, winter
wykład, obowiązkowy
lecture, compulsory
15
15
1,5
1,5
prof. Dobrochna Jankowska
Prof. Dobrochna Jankowska
zaawansowany
advanced
polski (niemiecki, angielski)*
Polish (German, English)*
Licencjat z archeologii lub inny (w tym wypadku – konieczność
samodzielnego opanowania terminologii archeologicznej).
Licentiate in archaeology or the other one (in the latter case
there is necessity to master individually the specific
archaeological Stone Age terminology).
Egzamin (łącznie z przedmiotem "Węzłowe problemy
archeologii w Europie Środkowej: eneolit")
Examination (jointly with course "Crucial Problems in the
Middle European Archaeology: Eneolithic")
Wybrane tematy kluczowe– niezbędne do podjęcia
pogłębionych studiów szczegółowych epoki kamienia w
Europie Środkowej (paleolit dolny a środkowy, paleolit górny a
schyłkowy, kontrowersje wokół mezolitu, neolityzacja,
kompleks kultur wstęgowych, kompleks kultur pucharowych).
Selected key topics - necessary to take up deeper studies
concerning detailed problems of the Stone Age in Central
Europe (Lower Palaeolithic – Middle Palaeolithic, Upper
Palaeolithic – Late Palaeolithic, controversial Mesolithic,
Neolithisation, Band Pottery Culture Complex, Beaker Culture
Complex).
Cel: pogłębienie wiedzy uzyskanej na studiach I stopnia,
przygotowanie do studiów szczegółowych.

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

Efekty: student zna najważniejsze etapy w procesie rozwoju
człowieka w epoce kamienia (paleolit – neolit) i ich najnowszą
interpretację. Rozumie znaczenie tych momentów kluczowych
dla rozwoju kultury ludzkiej. Potrafi użyć swej wiedzy do
rozwiązywania problemów szczegółowych.
Aim of the course is to increase knowledge concerning Stone
Age obtained while bachelor's studies in archaeology.
Effects of the course: Student recognizes the most important
phases in the process of the man’s development during the
Stone Age (Palaeolithic – Neolithic) and he has learnt about the
newest interpretations of them. He understands importance of
the key moments for the man’s culture development. He can use
his knowledge to work out some detailed problems. Student
posses skill to gather and use the obtained knowledge and to
infer conclusions of synthetic character concerning Stone Age.
J.M.Burdukiewicz, Technokompleks mikrolityczny w paleolicie
dolnym środkowej Europy,Wrocław 2003; M.Kobusiewicz,
Ludy zbieracko-łowieckie północno-zachodniej Polski, Poznań
1999; J.Kruk, S.Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw
rolniczych neolitu, Kraków 1999; J.Kruk, Wzory przeszłości.
Studia nad neolitem środkowym i późnym, Kraków 2008;
M.Nowak, Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.
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dolnym środkowej Europy,Wrocław 2003; M.Kobusiewicz,
Ludy zbieracko-łowieckie północno-zachodniej Polski, Poznań
1999; J.Kruk, S.Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw
rolniczych neolitu, Kraków 1999; J.Kruk, Wzory przeszłości.
Studia nad neolitem środkowym i późnym, Kraków 2008;
M.Nowak, Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.

