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Treści przedmiotu:

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Archeologia powszechna IV (epoka brązu ‒ wczesna epoka
żelaza)
Prehistory of Europe IV (Bronze Age ‒ Early Iron Age)
05-APB-24
05-APB-24
II, studia pierwszego stopnia (licencjackie)
II, first cycle studies (B.A. undergraduate)
4, letni
4, summer
wykład, ćwiczenia i konwersatorium, obowiązkowe
lecture, classes and seminar, compulsory
30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 15 godz. konwersatorium
30h lectures, 30h classes, 15h seminar
8
8
dr Maciej Kaczmarek, dr Marcin Ignaczak
Dr. Maciej Kaczmarek, Dr. Marcin Ignaczak
podstawowy
basic (beginner)
polski
Polish
zdany egzamin ze “Wstępu do pradziejów powszechnych” lub
przedmiotu ekwiwalentnego
passed exam of the “Introduction to Prehistory of Europe” or an
equivalent course
obecność na zajęciach, prezentacja, test zaliczeniowy, egzamin
class participation, in-class presentation, final quiz, exam
Przedmiotem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień
dotyczących kultury społeczności epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza, zasiedlających Europę Środkową i Północną w II i I tys.
BC, przede wszystkim wspólnot mogiłowych, pól
popielnicowych oraz tworzących krąg halsztacki.
Ćwiczenia i konwersatorium koncentrują się na kwestiach
szczegółowych, w tym zapoznają z wyznacznikami
kulturowymi i chronologicznymi.
Presentation of main questions concerning the Bronze Age and
Early Iron Age societies inhabiting Central and Northern
Europe in II and I millennium BC, first of all the Tumulus,
Urnfields and the Hallstatt culture communities. The classes fix
attention on details, including cultural and chronological
determinants.
Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat oblicza
kulturowego Europy w epoce brązu oraz początkach epoki
żelaza, ze szczególnym uwzględnieniem środkowej i północnej

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

części kontynentu;
2) rozumie znaczenie kulturotwórczej roli brązu i żelaza w
pradziejach;
3) posiada umiejętności rozróżniania głównych kultur z epoki
brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie oraz rozróżniania
materiału archeologicznego pochodzącego z ziem polskich.
Student: 1) gains the basic knowledge of cultural situation in
the Bronze and Early Iron Age in Europe with particular focus
on Central and Northern part;
2) gains the understanding of the cultural role of bronze and
iron;
3) gains the skills necessary to differentiate the main Bronze
and Early Iron Age cultures of Europe and correctly categorize
material finds from Polish territory.
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