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Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy uzyskali już
podstawowe wykształcenie z zakresu archeologii lub innej
dyscypliny (na studiach pierwszego stopnia), i którzy wykazują
się wystarczającą dojrzałością do podejmowania własnych
problemów badawczych.
This course is intended for students who already have a
substantial and appropriate background in Archaeology or other
discipline (at the first degree level) accompanied by
considerable maturity in the development of their research
topic.
Egzamin (łącznie z przedmiotem "Węzłowe problemy
archeologii śródziemnomorskiej: orient").
Examination (jointly with the course "Crucial problems in
Mediterranean Archaeology: Oriental Archaeology").
Kurs prezentuje wiodące problemy badawcze współczesnej
archeologii klasycznej, wraz z uwzględnieniem specyficznego
charakteru tej archeologii, ukonstytuowanego w toku jej
historycznego kształtowania się jako nowoczesnej dyscypliny
naukowej. W ramach kursu podjęta zostanie także ocena
różnorodnych teoretycznych i metodologicznych podejść do
interpretowania materiałów archeologicznych pochodzących ze
świata greckiego i rzymskiego. Ważne będzie zwrócenie uwagi
słuchaczy na przesunięcie zainteresowań badawczych z obszaru
sztuk wizualnych oraz architektury na szeroki wachlarz

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

problemów, obejmujących kwestie takie jak: ekologia świata
antycznego, osadnictwo wiejskie, rozwój przestrzeni miejskich
oraz miejsc centralnych, zmiany w obrębie domostw i ich
zaplecza, podstawy gospodarcze, handel i wymiana, procesy
urbanizacyjne i państwotwórcze, zagadnienia związane z
kultem i rytuałem oraz manifestacją tożsamości w sferze
prywatnej i publicznej.
The lecture explores major themes in recent research in classical
archaeology, along with presentation of the specific nature of
this archeology, that has been constituted in the long course of
its historical development as a modern scientific discipline. The
lecture evaluates a variety of theoretical and methodological
approaches to interpreting archaeological material from the
Greek and Roman world as well. The lecture pays attention to
the shift of research interest in the area from the visual arts and
architecture to a wide range of problems, involving issues such
as: the ecology of the ancient world, rural settlement, urban
spaces and central places, housing and households, economic
fundamentals, trade and exchange, state formation, and issues
connected with the cult and ritual, and the manifestation of
identity.
Cele zajęć
Celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę
współczesnych zagadnień archeologii klasycznej, mające za
zadanie wstępne przygotowanie studentów do ich własnych,
dalszych, pogłębionych dociekań badawczych na tym polu.
Efekty zajęć
Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice
archeologii klasycznej jako archeologii historycznej, uprawianej
na styku różnych dyscyplin oraz o jej najnowszych trendach
badawczych. Zna i rozumie rozwinięte metody analizy,
interpretacji oraz problematyzowania zagadnień, które
archeologia klasyczna podejmuje. Student rozumie współczesną
kondycję archeologii klasycznej i ma świadomość, co z długiej
tradycji jej uprawiania w obrębie intelektualnych osiągnięć
wielu narodów ją podejmujących, wciąż warte jest
wykorzystania, a do czego podchodzić należy krytycznie.
Student potrafi samodzielnie zdobywać dalszą wiedzę w
obszarze archeologii klasycznej. Student wykazuje umiejętności
dostrzegania i formułowania problemów związanych z
potencjalną przyszłą pracą na polu archeologii klasycznej i jest
w stanie aktywnie podejmować odpowiedzialne działania
profesjonalne.
Aim
The aim of the lecture is an introduction to the main questions
of contemporary classical archaeology. Its further aim is to
prepare students for their own research studies on classical
archaeology, there is: to create, develop and investigate
independently research problems concerning the topic.

Zalecana literatura:
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Effect
Student has deepened and expanded knowledge about the
specifics of classical archeology as a historical archeology,
grown at the interface between different disciplines, and the
latest trends in research. Student knows and understands the
developed methods of analysis, interpretation and
conceptualization within the area. Student understands the
modern state of classical archeology, but also is well aware of
the fact that the long tradition of practice the classical
archaeology was created by the intellectual achievements of
scholars represented many different nations and approaches.
Student demonstrate an ability to evaluate critically that
tradition. Student can independently gain further knowledge in
the field of classical archeology. Student demonstrates ability to
recognize and formulate problems of potential future work in
the field of classical archeology and is able to actively take
responsibility of a professional actions.
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