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Metody interpretacji źródeł archeologicznych. Ceramika
Methods of Interpretation of Archaeological Material Finds:
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Podstawowa wiedza na temat wyrobów ceramicznych w
pradziejach .
Basic knowledge of pottery in prehistory.
Na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich
udziału.
On the base of attendance list and active participation in classes.
Prezentacja metod klasyfikacji, interpretacji i datowania
ceramiki charakterystycznej dla europejskiego Barbaricum w
okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich i wędrówek
ludów, przy uwzględnieniu procesu jej produkcji, cech technostylistycznych oraz funkcji.
Ważnym aspektem zajęć jest omówienie niniejszej kategorii
zabytków glinianych jako źródła do badań nad zróżnicowaniem
terenów Europy Centralnej u schyłku starożytności.
Presentation the methods of classification, interpretation and
dating of pottery characteristic for European Barbaricum during
pre-Roman, Roman and Migration periods, having regard to the
process of production, techno-stylistic features and functions.
Important aspect of the course is discussion on this category of
clay artifacts as a source for the study of differences in areas of
Central Europe in late ancient times.
Student: 1) uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat niniejszej
kategorii wyrobów glinianych łączonych ze wskazanym

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

okresem chronologicznym; 2) zna metody klasyfikacji i
datowania naczyń ceramicznych; 3) rozumie specyfikę tego
rodzaju zabytków; 4) zna literaturę naukową dotyczącą
realizowanego zagadnienia; 5) potrafi wykorzystać zdobytą
wiedzę w praktyce.
Student: 1) obtains an advanced knowledge about this kind of
clay artifacts dated to pre-Roman, Roman and Migration
periods; 2) knows the methods of dating and classification of
pottery; 3) understands the specificity of these artifacts; 4)
knows academic literature related with indicated subject; 5) is
able to use gained knowledge in practice.
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