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Wykład poświęcony jest prezentacji głównych zagadnień
pradziejów Europy w trakcie III i II tys. przed Chr. (między
innymi: kultura ceramiki sznurowej, Puchary Dzwonowate,
kultura unietycka, Wessex, El Algar, Otomani-Füzesabony,
minojska i mykeńska) oraz prezentuje model powiązań
kulturowych, jaki istniał wówczas na naszym kontynencie.
Lecture focuses on the main questions of the prehistoric Europe
in the IIIth and the IInd Millennium BC (e.g. Corded Ware C.,
Bell Beakers, Unetice C., Wessex C., El Argar C., OtomaniFüzesabony C., Minoan C., Mycenaean C.). The lecture
presents a model of cultural relationships that existed in the
period on the continent.
Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wystarczającej
wiedzy do samodzielnego diagnozowania problemów

badawczych pradziejów Europy w trakcie III i II tys. przed Chr.
W efekcie słuchacze powinni posiąść umiejętność niezależnego
kreowania i rozwijania tematów do badań w tym odcinku
pradziejów, w postaci pisania pracy magisterskiej.
The aim of the lecture is to prepare students to make their own
diagnosis about research problems of the prehistoric Europe in
Aims and learning
the IIIth and the IInd Millennium BC. As a result, students
outcomes:
should have an ability to create, develop and investigate
independently research problems in form of M.A. thesis.
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