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Archeologia Powszechna VI (średniowiecze)
Archaeology of Medieval Europe
05-APS-35
05-APS-35
III, studia pierwszego stopnia
III, first cycle
5
5
wykład, ćwiczenia i konwersatorium, obowiązkowe
lecture, classes and seminar, obligatory
30h wykładu, 30h ćwiczeń, 15h seminar
30h lectures, 30h classes, 15h seminar
8
8
dr Artur Różański, mgr Andrzej Sikorski
Dr. Artur Różański, Mgr. Andrzej Sikorski
podstawowy
basic (beginner)
polski
Polish
historia średniowiecza (poziom szkoły średniej)
history of Middle Ages (secondary school level)
aktywny udział w zajęciach, indywidualna prezentacja, egzamin
ustny
active participation in classes, individual presentation, oral
exam
Przedmiotem kursu archeologii wczesnośredniowiecznej
słowiańszczyzny jest omówienie podstawowych zagadnień
dotyczących Słowiańszczyzny Zachodniej, Wschodniej i
Południowej w starszych i młodszych fazach wczesnego
średniowiecza.
Presentation of main questions concerning Western, Eastern and
Southern Slavonic territory in the oldest and younger phases of
the early Middle Ages.
Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat - historii
tworzenia się wczesnych państw we wczesnośredniowiecznej
Europie
ze
szczególnym
uwzględnieniem
państwa
piastowskiego oraz innych krajów słowiańskich (Państwo
Wielkomorawskie, Czechy, Ruś) oraz roli struktur plemiennych
w procesie ich powstawania; wierzeń i panteonu bóstw
słowiańskich; chrystianizacji ziem polskich we wczesnym
średniowieczu; średniowiecznej kultury materialnej;
2) rozumie: znaczenie badan interdyscyplinarnych dla badań
nad średniowieczem; znaczenie badań nad średniowieczem dla

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

zrozumienia kultury współczesnej;
3) posiada umiejętności: rozpoznawania średniowiecznych
form osadnictwa, poszczególnych kategorii wytworów: broni,
przedmiotów codziennego użytku itd.; identyfikacji różnych
form architektury średniowiecznej (palatia, kościoły, zamki)
oraz innych dzieł sztuki analizowanego okresu; czytania ze
zrozumieniem prac naukowych z zakresu archeologii
średniowiecza, streszczania ich i komentowania; prawidłowego
posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami z tego
zakresu; konstruowania dłuższej wypowiedzi ustnej w formie
indywidualnej prezentacji i/lub głosu w dyskusji; gromadzenia i
wykorzystywania informacji naukowej; porównywania różnych
koncepcji teoretycznych; rekapitulowania i podsumowania
dyskusji, wyciągania wniosków; pracy w grupie.
Student: 1) gains the basic knowledge of: the history of the
origins of the states in early medieval Europe, especially the
early Piasts’ state and other Slavonic states (Great Moravia, the
Czech Republic, Russia) and the role of tribal structures in their
origin; beliefs and the pantheon of Slavonic deities,
Christianization of the Polish lands in the early Middle Ages;
Medieval material culture;
2) gains the understanding of: the role of interdisciplinary
studies for the study on Middle Ages; the role of the study on
Middle Ages for comprehending contemporary culture;
3) gains the skills necessary to: recognise medieval forms of
settlement and types of artefacts: weapons, objects of everyday
use etc.; recognise forms of medieval architecture (palatia,
churches, castles) and other medieval works of art; comprehend,
summarize and comment upon books and papers concerning
Middle Ages; use properly basic terminology; prepare oral
presentations; conduct the library query and research; compare
different theories referring to the Middle Ages; summarize
discussions and draw conclusions; work in a group.
Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej,
Warszawa 2005; Hensel W., Słowiańszczyzna
wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej,
Warszawa 1987; Kurnatowska Z., Słowiańszczyzna
południowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977;
Kurnatowska Z., Początki Polski, Poznań 2002; Leciejewicz L.,
Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej
Europy, Wrocław - Warszawa - Kraków-Gdańsk - Łódź 1989;
Tabaczyński, S., Archeologia średniowieczna: problemy,
źródła, metody, cele badawcze, Wrocław- Warszawa- KrakówGdańsk –Łódź 1987.
Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej,
Warszawa 2005; Hensel W., Słowiańszczyzna
wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej,
Warszawa
1987;
Kurnatowska
Z.,
Słowiańszczyzna
południowa,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1977;

Kurnatowska Z., Początki Polski, Poznań 2002; Leciejewicz L.,
Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej
Europy, Wrocław - Warszawa - Kraków-Gdańsk - Łódź 1989;
Tabaczyński, S., Archeologia średniowieczna: problemy,
źródła, metody, cele badawcze, Wrocław- Warszawa- KrakówGdańsk –Łódź 1987.

