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Final written test with mark.
W trakcie zajęć student zapoznawany jest z podstawowymi
zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi aplikacji metod
nieinwazyjnych, geofizycznych w badaniach archeologicznych.
Prezentowane są główne metody nieinwazyjne:
geomagnetyczna, elektrooporowa, georadarowa. W części
praktycznej zajęć student uczy się prawidłowego projektowania
przestrzeni badanej przy użyciu instrumentów geodezyjnych
oraz wykonywania prospekcji geomagnetycznej przy użyciu
gradientometru typu fluxgate.
During the course student is familiarized with the basic
theoretical issues relating to application of the non-invasive,
geophysical methods in archeological research. The main noninvasive methods will be presented: the geomagnetic, the
electro-resisting and the geo-radar one. In the practical part of
the courses student learns how to correctly design the
researched space, using the geodetic instruments and doing the
geomagnetical prospections, using the gradientometer, type

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

fluxgate.
Student zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą
możliwości oraz ograniczeń głównych metod nieinwazyjnych w
archeologii. Rozumie fachową terminologię związaną z
aplikacją metod geofizycznych w archeologii. Potrafi
poprawnie zaprojektować przestrzeń do badań
geomagnetycznych przy pomocy instrumentów geodezyjnych
oraz wykonać prospekcję geomagnetyczną przy użyciu
gradientometru typu fluxgate.
Student gets the basic theoretical knowledge of the capabilities
and the limitations of the main non-invasive methods in the
archeology. Student understands the professional terminology
connected with the application on the geophysical methods in
archeology. He/She is able to correctly deisgn the space for the
geomagnetical researches, using the geodetic instruments and is
able to do geomagnetical prospections by using the
gradientometer, type fluxgate.
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