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Podstawowa wiedza o społeczeństwach pradziejowych.
Basic knowledge about prehistoric societies.
Na podstawie pisemnego referatu, obecności na zajęciach oraz
aktywnego w nich udziału.
On the base of written paper, attendance list and active
participation in classes.
Prezentacja struktur społeczno-politycznych oraz
gospodarczych europejskiego Barbaricum w okresie
przedrzymskim i wpływów rzymskich, jako podstaw dla
zrozumienia sytuacji osadniczo-gospodarczej ówczesnych
społeczeństw środkowoeuropejskich.
Presentation the socio-political and economic structures of
European Barbaricum during pre-Roman and Roman Iron Age,
as a basis for understanding the settlement-economic situation
of Central European societies.
Celem zajęć jest charakterystyka sytuacji społeczno-politycznej
i gospodarczej panującej między V w. p.n.e. a V w. n.e. na
terenach Europy Środkowej, jako podstawy dla zrozumienia
struktur osadniczych i gospodarczych zamieszkujących tutaj
plemion.
Student: 1) uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat struktury
społecznej i gospodarczej europejskiego Barbaricum; 2) wie,
jak manifestuje się status poszczególnych grup społecznych w

Objectives and learning
outcomes:
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materiale archeologicznym, także w konfrontacji ze źródłami
pisanymi; 3) zna model organizacji i poziomy integracji
społecznej środkowoeuropejskich ugrupowań barbarzyńskich
(rodzina, ród, wspólnota terytorialna, plemię, związek plemion)
oraz podstawy ustroju społecznego (ustrój rodowopatriarchalny, demokracja wojskowa); 4) rozumie
współzależności między przemianami społecznymi a ich
odzwierciedleniem w zmianie struktur osadniczych i
ekonomicznych; 5) zna i potrafi scharakteryzować poziomy
struktur osadniczych i zjawisk przestrzennych (poziomy: mikro,
semi-mikro, makro).
The objective of this course is characteristic of the sociopolitical and economic situation, between the 5th century BC
and the 5th century AD, in areas of Central Europe, as a basis
for understanding the settlement and economic structures of the
barbarian tribes. Student: 1) obtains an advanced knowledge
about the social and economic structures of European
Barbaricum; 2) knows, how the status of various social groups
is reflected in the archaeological material, also in confrontation
with the written sources; 3) knows the model of social
organization and social integration levels of barbarian groups
(family, territorial community, tribe, connexion of tribes) and
the basis of social system (rhodium-patriarchal system, military
democracy); 4) understands the interdependencies between
social changes and their reflections in the modification of
settlement patterns and economic structures; 5) knows, how to
characterize levels of settlement structures and spatial
phenomena (levels: micro, semi-micro, macro).
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