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Examination (jointly with the course "Crucial problems in
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Przedmiotem wykładu jest zagadnienie kształtowania się
społeczeństw średniowiecznej Europy w oparciu o źródła
historyczne i archeologiczne. Szczególny nacisk położony jest
na przyczyny zmian w strukturach organizacyjnych, przebieg
tych procesów prowadzących do formowania się państw, oraz
charakterystykę ich cech kulturowych.
The content of the lecture is to present formation of societies of
medieval Europe basing on the historical and archaeological
sources. Particular emphasis is put on the causes of changes in
the organizational structures, the course of these processes
leading to the formation of the states as well as characteristics
of their cultural features.
Student: 1) uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat dziejów i
kultury ludów zamieszkujących tereny Europy w
średniowieczu;
2) rozumie znaczenie badań interdyscyplinarnych dla dziejów

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

średniowiecza oraz procesów kształtujących ówczesną kulturę;
3) posiada umiejętność identyfikacji różnych wytworów kultury
materialnej poszczególnych społeczeństw zamieszkujących
Europę w średniowieczu oraz prawidłowego posługiwania się
podstawowymi pojęciami i terminami, jak również gromadzenia
i wykorzystywania pozyskanej wiedzy i wyciągania wniosków
o charakterze syntetyzującym.
The student: 1) obtains advanced knowledge on the history and
culture of people inhabiting the territories of Europe in the
Middle Ages;
2) understands the significance of interdisciplinary studies for
the medieval history and processes forming culture those times;
3) posses skill to identify various products of material culture of
particular societies inhabiting Europe in the Middle Ages and to
handle correctly basic concepts and terms; student posses skill
to gather and use the obtained knowledge and to infer
conclusions of synthetic character.
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