OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia
Archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum
2. Kod modułu kształcenia
05-ASB-23
3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy lub fakultatywny
fakultatywny
4. Kierunek studiów
archeologia
5. Poziom studiów – I lub II stopień, lub jednolite studia magisterskie
II stopień
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
II rok
7. Semestr – zimowy lub letni
zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw)
75 h W, 45 h konw.
9. Liczba punktów ECTS
10
10.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy
(wykładowców) / prowadzących zajęcia
dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski (misiek@amu.edu.pl);
dr Milena Teska (mt.teska@gmail.com)
11.

Język wykładowy

polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
 uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat problematyki okresu lateńskiego
(przedrzymskiego), wpływów rzymskich i wędrówek ludów,
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 opanowanie szczegółowej terminologii archeologicznej odnoszącej się do
okresu lateńskiego (przedrzymskiego), wpływów rzymskich i wędrówek
ludów,
 pogłębienie wiedzy o kierunkach rozwoju archeologii okresu lateńskiego
(przedrzymskiego), wpływów rzymskich i wędrówek ludów a także jej
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi i wykorzystaniu różnych
kategorii źródeł dla poznania rzeczonego odcinak pradziejów,
 uzyskanie zaawansowanej wiedzy na temat przemian społecznych,
ekonomicznych, kulturowych i materialnych zachodzących wśród
społeczności zamieszkujących środkowoeuropejskie Barbaricum w okresie
przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów,
 zrozumienie potrzeby interdyscyplinarnych studiów nad omawianymi
okresami,
 uzyskanie zaawansowanej wiedzy na temat struktur osadniczych
europejskiego Barbaricum.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują)
Podstawowa wiedza z zakresu problematyki okresu lateńskiego
(przedrzymskiego), wpływów rzymskich i wędrówek ludów.

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na
kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot)
nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem
kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie
definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy)
Symbol
efektów
kształcenia
ASB _01

ASB _02
ASB _03

Po zakończeniu modułu (przedmiotu)
i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student potrafi:
analizować dzieje społeczności
barbarzyńskiej Europy w dobie ich
kontaktowania się ze
społeczeństwami kultury
śródziemnomorskiej
interpretować źródła pisane
dotyczące barbarzyńskiej Europy
zrozumieć znaczenie potrzeby
prowadzenia interdyscyplinarnych

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów
K_W01, K_W04, K_W06,
K_U01

K_W03, K_W04, K_W05,
K_U05, K_U01
K_W05, K_U02, K_U05
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ASB _04

studiów nad społeczeństwami
europejskiego Barbaricum
orientować się w zróżnicowaniu stref K_W04, K_W07, K_U02,
kulturowych europejskiego
K_U06,
Barbaricum

ASB _05

ściśle precyzować zmienności
chronologiczne właściwe dla
omawianego odcinka dziejów

ASB _06

dysponuje zasobem wiedzy
K_W02, K_W06, K_W07,
źródłowej, niezbędnym dla
K_W09, KU_01, K_U11,
interpretacji przemian struktur
K_K03
osadniczych charakterystycznych dla
okresu lateńskiego/ przedrzymskiego, wpływów rzymskich i
wędrówek ludów

K_W02, K_W07, K_W08,
K_K04

4. Treści kształcenia
Archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum
Symbol treści kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

Opis treści kształcenia
przemiany kulturowe w okresie
lateńskiem (przedrzymskim), wpływów
rzymskich i wędrówek ludów
zapoznanie z chronologią i systemami
kulturowymi okresu lateńskiego
(przedrzymskiego), wpływów
rzymskich i wędrówek ludów
prezentacja kontaktów społeczności
okresu lateńskiego (przedrzymskiego),
wpływów rzymskich i wędrówek ludów
ze światem cywilizacji antycznych
szczegółowa prezentacja pełnej bazy
źródeł pisanych dla okresu lateńskiego
(przedrzymskiego), wpływów
rzymskich i wędrówek ludów i ich
znaczenia dla studiów archeologicznych
charakterystyka struktur osadniczogospodarczych w okresach lateńskim
(przedrzymskim), wpływów rzymskich
i wędrówek ludów

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu
ASB _01, ASB _04,
ASB _05

ASB _04, ASB _05

ASB _01, ASB _02,
ASB _03

ASB_02, ASB _03

ASB _06
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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)

III.

Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania

Archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum
Symbol treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol efektu
kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
kształcenia dla
realizowanych w
założonych efektów
modułu
trakcie zajęć
kształcenia
ASB_01

TK_01, TK_03

konwersatorium, wykład

ASB _02

TK_03, TK_04

konwersatorium, wykład

ASB _03

TK_03, TK_04

konwersatorium, wykład

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia
P – zaliczenie ustne
P – egzamin ustny
F – dyskusja w
trakcie zajęć
P – zaliczenie ustne
P – egzamin ustny
F – dyskusja w
trakcie zajęć
P – zaliczenie ustne
P – egzamin ustny
5

ASB _04

TK_01, TK_02

konwersatorium, wykład

ASB _05

TK_01, TK_02

ćwiczenia, konwersatorium,
wykład

ASB_06

TK_05

konwersatorium

P – zaliczenie ustne
P – egzamin ustny
P – zaliczenie ustne
P – egzamin ustny
F – dyskusja w
trakcie zajęć
P – zaliczenie ustne

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
120

Praca własna studenta (przygotowania do zajęć)

45

Praca własna studenta (czytanie literatury)

45

Praca własna studenta (przygotowanie do
egzaminu)
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

20
230
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 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
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