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Wykłady podejmują problematykę tworzenia się państw w
średniowiecznej Europie. Zagadnienie to traktowane jest
interdyscyplinarnie, w ujęciu historycznym, antropologicznym
oraz archeologicznym. Charakterystyka i procesy towarzyszące
formowaniu się średniowiecznych państw ukazane są na
przykładzie:
państw
zachodnioeuropejskich,
państw
słowiańskich i państwa piastowskiego.
The lectures present the problem of the formation of states in
medieval Europe. This interdisciplinary issue is discussed in
relation to history, anthropology and archaeology. The
characteristics and processes associated with the formation of
the medieval states are exemplified by the Western European
and Slavonic states and the Piasts’ state.
Student: 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;
rozumie - znaczenie badan interdyscyplinarnych dla badań nad

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

średniowieczem i procesami formowania się państw
wczesnośredniowiecznych oraz znaczenie badań nad
średniowieczem dla zrozumienia kultury współczesnej;
posiada umiejętności - rozpoznawania przejawów struktur
średniowiecznych państw; czytania ze zrozumieniem literatury
przedmiotu; prawidłowego posługiwania się fachowymi pojęciami
i terminami z tego zakresu w ujęciu interdyscyplinarnym.
Student: learns about the history of the formation of the early
states in the 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;
understands: the importance of interdisciplinary research for
the study of the Middle Ages the and processes of early state
formation; the importance of research on the Middle Ages for
the understanding of contemporary culture;
can: identify the structures of medieval states; comprehend the
subject literature; employ advanced notions and terms related to
the subject properly.
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