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:
Assesment methods:

Treści przedmiotu:

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Archeologia powszechna II (Neolit)
Prehistory of Europe II (Neolithic)
05-APN-23
05-APN-23
II, studia pierwszego stopnia (licencjackie)
II, first cycle studies (B.A. undergraduate)
3, zimowy
3, winter
wykład - ćwiczenia - konwersatorium, obowiązkowe
lecture - classes -seminar, compulsory
30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 15 godz. konwersatorium
30h lecture, 30h classes, 15h seminar
8
8
prof. Dobrochna Jankowska, dr Piotr Chachlikowski, dr Jacek
Wierzbicki
Prof. Dobrochna Jankowska, Dr. Piotr Chachlikowski, Dr. Jacek
Wierzbicki
podstawowy
basic
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
Zakres kursu obejmuje początki neolitu na Bliskim Wschodzie
oraz okres od początków neolityzacji Europy do kultury amfor
kulistych. Głównym tematem wykładu jest rozwój procesów
neolityzacyjnych w różnych strefach geograficznych i
środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy
środkowej. Ćwiczenia i konwersatorium koncentrują się na
kwestiach szczegółowych, w tym zapoznają z wyznacznikami
kulturowymi i chronologicznymi.
Chronologically, it covers the beginning of the Neolithic in the
Near East and the period from the beginning of Neolithisation
of Europe till the Globular Amphora Culture. The lecture
focuses on processes of Neolithisation in different geographical
and environmental settings, in particular in Central Europe. The
classes fix attention on details, including cultural and
chronological determinants.
Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat sytuacji

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

kulturowej w Europie i w pozaeuropejskiej strefie
śródziemnomorskiej w neolicie ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Europy środkowej;
2) rozumie znaczenie etapu neolitycznego w rozwoju kultury
ludzkiej;
3) posiada umiejętności rozróżniania głównych kultur
neolitycznych Europy i prawidłowego klasyfikowania
materiałów neolitycznych z ziem polskich.
Student: 1) gains the basic knowledge of cultural situation in
Europe and in the Mediterranean area in the Neolithic with
particular focus on Central Europe;
2) gains the understanding of the importance of the Neolithic
Period in the cultural evolution;
3) gains the skills necessary to differentiate the main Neolithic
cultures of Europe and correctly categorize materials from the
Neolithic cultures from Polish territory.
Hensel W., Wiślański T. (red), Prahistoria ziem polskich. II.
Neolit, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; Jażdżewski
K., Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1981; Kruk J., Milisauskas S., Rozkwit i upadek
społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999. Nowak M.
Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.
Hensel W., Wiślański T. (red), Prahistoria ziem polskich. II.
Neolit, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; Jażdżewski
K., Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1981; Kruk J., Milisauskas S., Rozkwit i upadek
społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999. Nowak M.
Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.

