OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia
Archeologia cywilizacji orientalnej i antycznej
2. Kod modułu kształcenia
05-ACOA-12
3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy lub fakultatywny
fakultatywny
4. Kierunek studiów
Archeologia, specjalizacja Archeologia Orientalna i Antyczna
5. Poziom studiów – I lub II stopień, lub jednolite studia magisterskie
II stopień
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
I rok
7. Semestr – zimowy lub letni
letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin
60 h wykłady, 60 h konwersatoria
9. Liczba punktów ECTS
10
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia
prof. Rafał Koliński (kolinski@amu.edu.pl), dr Ewa Bugaj (ebugaj@amu.edu.pl), dr
Andrzej Ćwiek (andrzejcwiek@yahoo.com), mgr Anna Jankowiak
(ania_jankowiak@op.pl)
11. Język wykładowy
polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia


przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy na temat starożytnej kultury
Mezopotamii, Egiptu i Rzymu w najważniejszych aspektach



przybliżenie rozumienia bogactwa i złożoności źródeł pochodzących ze
starożytnych kultur śródziemnomorskich, a w szczególności nauczenie
możliwości samodzielnego analizowania i interpretowania spuścizny
kulturowej Mezopotamii, Egiptu i Rzymu

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują)
Moduł przeznaczony jest dla studentów, którzy uzyskali już podstawowe
wykształcenie przede wszystkim z zakresu archeologii orientalnej i antycznej (na
studiach pierwszego stopnia), i którzy wykazują się wystarczającą dojrzałością oraz
wiedzą do podejmowania własnych problemów badawczych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia
ACOA_01

ACOA_02

ACOA_03

ACOA_04

ACOA_05

ACOA_06

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student potrafi:
posiada zaawansowaną wiedzę
dotyczącą starożytnej Mezopotamii

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów
K_W04, K_W05, K_W06,
K_W07, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U07,
K_K03, K_K04
posiada zaawansowaną wiedzę
K_W04, K_W05, K_W06,
dotyczącą starożytnego Egiptu
K_W07, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U07,
K_K03, K_K04
posiada zaawansowaną wiedzę
K_W04, K_W05, K_W06,
dotyczącą starożytnego Rzymu
K_W07, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U07,
K_K03, K_K04
posiada umiejętność samodzielnego
K_W04, K_W05, K_W06,
analizowania i interpretowania źródeł
K_W07, K_U03, K_U04,
archeologicznych i historycznych
K_U05, K_U06, K_U07,
związanych ze starożytną Mezopotamią, K_K03, K_K04
a szczególnie tych odnoszących się
do dzieł sztuki oraz urbanistyki
i architektury
posiada umiejętność samodzielnego
K_W04, K_W05, K_W06,
analizowania i interpretowania źródeł
K_W07, K_U03, K_U04,
archeologicznych i historycznych
K_U05, K_U06, K_U07,
związanych z kulturą starożytnego
K_K03, K_K04
Egiptu, a szczególnie tych odnoszących
się do dzieł sztuki oraz urbanistyki i
architektury
posiada umiejętność samodzielnego
K_W04, K_W05, K_W06,
analizowania i interpretowania źródeł
K_W07, K_U03, K_U04,
archeologicznych związanych ze
K_U05, K_U06, K_U07,
starożytnym Rzymem, a szczególnie
K_K03, K_K04
tych odnoszących się
do dzieł sztuki oraz urbanistyki
i architektury

4. Treści kształcenia

Archeologia cywilizacji orientalnej i antycznej
Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

Siła obrazu – sztuka Mezopotamii
w świetle badań ikonologicznych

ACOA_01, ACOA_04

TK_02

Archeologia miast mezopotamskich

TK_03

Kultura starożytnego Egiptu
Sztuki plastyczne w kontekście
społecznym świata rzymskiego rzeźba portretowa
Architektura starożytnego Rzymu wybrane zagadnienia

TK_04
TK_05

ACOA_01, ACOA_04
ACOA_02, ACOA_05
ACOA_03, ACOA_06

ACOA_03, ACOA_06

5. Zalecana literatura
Bardzo liczne specjalistyczne publikacje, adekwatne do konkretnych zajęć
składających się na moduł dydaktyczny - zob. karty indywidualnych 5 przedmiotów.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Konsultacje przez media elektroniczne.
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Strona domowa Instytutu Prahistorii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/edukacja.htm)
oraz Biblioteka Głowna UAM, Biblioteka Instytutu Prahistorii, Biblioteka Instytutu
Historii, Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej, Biblioteka Instytutu
Historii Sztuki
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania
Archeologia cywilizacji orientalnej i antycznej
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

ACOA_01

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

TK_01, TK_04

wykład, konwersatorium

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia
F – prezentacja i
dyskusja podczas
zajęć
P – kolokwium
zaliczeniowe
P – egzamin

ACOA_02

ACOA_03

ACOA_04

ACOA_05

ACOA_06

F – praca własna
studenta
P – egzamin
F – prezentacja i
dyskusja podczas
zajęć
P – kolokwium
zaliczeniowe
F – dyskusja
podczas zajęć
P – kolokwium
zaliczeniowe
P – egzamin

TK_02, TK_05

wykład

TK_03, TK_06

wykład, konwersatorium

TK_01, TK_04

wykład, konwersatorium

TK_02, TK_05

wykład

P – egzamin

wykład, konwersatorium

F – dyskusja
podczas zajęć
P – kolokwium
zaliczeniowe

TK_03, TK_06

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Archeologia cywilizacji orientalnej i antycznej
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu
studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta
(przygotowania do zajęć)
Praca własna studenta (czytanie
literatury)
Praca własna studenta
(przygotowanie do egzaminu)
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
120
40
40
40
240
10

3. Kryteria oceniania
5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
3,5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze
znacznymi niedociągnięciami
3,0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z
licznymi błędami
2,0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

