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udział w zajęciach, aktywność podczas dyskusji
attending the courses, activity during the discussions
W trakcie zajęć, prowadzonych w formie wykładu
przerywanego dyskusją, student zapoznawany jest z
podstawowymi zagadnieniami i terminologią związaną z
zagadnieniami dziedzictwa archeologicznego (oraz szerzej –
dziedzictwa kulturowego) oraz turystyki (kulturowej i tzw.
archeoturystyki). Podstawowymi, poruszanymi w trakcie zajęć
kwestiami są: problem definicji dziedzictwa archeologicznego i
turystyki archeologicznej oraz kulturowej, podstawy marketingu
i tworzenia produktu turystycznego, szanse i zagrożenia
związane z rozwojem archeoturystyki i szeroko pojętej
popularyzacji archeologii. Wymienione zagadnienia
każdorazowo ilustrowane są przykładami zaczerpniętymi z
własnej praktyki badawczej i naukowej prowadzącego oraz
literatury przedmiotu.
The courses are in the form of a lecture with breaks for
discussions. Student gets known with the basic issues on
terminology connected with the archeological heritage (or even
the cultural heritage) and the tourism (cultural and the
archeotourism). The basic questions are: the problem of the
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definition of archeological heritage and the archeological
tourism, basic of marketing and creating a touristic product,
chances and dangers connected with the development of the
archeotourism and the popularization of archeology. The issues
will be illustrated by examples from the own practice and
scientific research and the literature.
Student przyswaja podstawową wiedzę dotyczącą problematyki
dziedzictwa archeologicznego (kulturowego) oraz turystyki
kulturowej (archeoturystyki). Swobodnie porusza się po
literaturze przedmiotu. Operuje fachową terminologią związaną
z podstawami marketingu, tworzenia produktu turystycznego,
dziedzictwem archeologicznym i turystyką kulturową. Rozumie
potrzeby, szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju
archeoturystyki i szeroko pojętej popularyzacji archeologii.
Student gets the basic knowledge about the problem of the
archeological (cultural) heritage and the cultural tourism
(archeotourism). He/she naturally moves around the literature.
Student is able to use specialist terminology connected with the
basics of marketing, creating a touristic object, archeological
heritage and the cultural tourism. He/she understands the needs,
chances and dangers of development of the archoetourism and
popularization of archeology.
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