Nazwa przedmiotu:
Course title:
Kod:
Course code:
Rok studiów:
Year of study:
Semestr:
Semester:
Typ zajęć:
Type of course:
Liczba godzin:
Number of hours:
Punkty ECTS:
ECTS credits:
Osoba prowadząca:
Name of lecturer:
Poziom kursu:
Level of course:
Język wykładowy:
Language of instruction:
Wymagania wstępne:
Prerequisites:
Metody oceny:
Assessment methods:

Treści przedmiotu:

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Metody interpretacji pozostałości osadniczych, w tym źródeł
architektonicznych
Methods of interpretation of settlement pattern remains,
including architectural records
05-MIPO-11_AR
05-MIPO-11_AR
I, studia drugiego stopnia (magisterskie)
I, second cycle studies (M.A. postgraduate)
1, zimowy
1, winter
laboratorium
laboratory
15
15
1,5
1,5
dr Artur Różański
Dr. Artur Różański
zaawansowany
advanced
polski
Polish
brak
none
kolokwium ustne
oral exam
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem
wiedzy na temat studiów osadniczych i sposobów badania tego
zagadnienia. Zagadnienie to będzie uzupełnione o analizę
osadniczą terenów wokół najstarszych obiektów architektury;
przede wszystkim sakralnej.
The aim of the course is to present students the current state of
research and the research methods of the settlement studies.
Issues to be discussed include also the settlement analysis
around the oldest architectural structures, mostly churches.
Student: uzyskuje wiedzę dotyczącą archeologii osadnictwa,
sposobów badania przekształceń zachodzących w osadnictwie
na ziemiach polskich poprzez pryzmat architektury i jej
oddziaływania na koncentracje osadnicze;
rozumie ogólne zasady sprzyjające zasiedleniom oraz wpływ
ośrodków centralnych oraz maksimów klimatycznych na
kształtowanie się mapy osadnictwa;
posiada umiejętność rozpoznawania średniowiecznych struktur
osadniczych, elementów kształtujących osadnictwo,

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

wykreślania zasięgów osad; czytania ze zrozumieniem literatury
przedmiotu; prawidłowego posługiwania się fachowymi
pojęciami i terminami z tego zakresu; interpretacji pozyskanych
źródeł w szerszym kontekście kulturowym.
A student learns about the settlement archaeology, ways of
studying the changes in the settlement in Poland through the
architecture and its influence on settlement centres;
understands the general principles conductive to settlement
and the influence of centres and climatic maxima on the shape
of the settlement map;
can identify medieval settlement structures; identify elements
shaping the settlement; draw the range of settlement sites;
comprehend the subject literature; use the notions and terms
related to the subject; interpret the acquired sources in the wider
cultural context.
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