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Wstęp do archeologii
Introduction to Archaeology
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I, studia pierwszego stopnia (licencjackie)
I, first cycle studies (B.A. undergraduate)
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30h lectures, 30h classes
8
8
prof. Danuta Minta-Tworzowska, prof. Włodzimierz
Rączkowski, dr Michał Pawleta
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basic (beginner)
polski
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none
Aktywny udział w zajęciach, indywidualna prezentacja,
pisemny test zaliczeniowy i egzamin końcowy.
Class participation, in class presentation, written final test and
final exam.
Kurs ukazuje miejsce archeologii w strukturze nauk i jej
powiązania z historią oraz antropologią; jej źródła i metody
badań, w tym metody datowania i analizy źródeł
archeologicznych. Przybliża podstawowe pojęcia archeologii,
takie jak, kultura archeologiczna, przemysł, wspólnota
komunikatywna.
The course aims to address: a position of archaeology within the
structure of science, in particular its relation to history and
anthropology; major categories of archaeological data along
with methods of their analysis, including dating methods; major
categories of prehistoric archaeology such as archaeological
culture, industry, and communicating community.
Student uzyskuje wiedzę z zakresu: 1) związków archeologii i
filozofii oraz o miejscu archeologii w obrębie nauk
humanistycznych; 2) historii archeologii, 3) podstawowych
pojęć w archeologii w tym o koncepcjach kultury, 4) sposobów

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

rozwiązywania problemów badawczych w archeologii. Ponadto
poznaje 5) metody badań archeologicznych (inwazyjne,
nieinwazyjne), 6) metody datowania materiałów
archeologicznych, 7) opanowuje podstawową umiejętność
łączenia metod i hipotez archeologicznych.
Student will gain the basic knowledge of: (1) relationship
between archaeology and philosophy as well as a position of
archaeology in the humanities, (2) history of archaeology, (3)
major categories in archaeology, in particular concepts of
culture, (4) research problem solving in archaeology, as well as
(5) archaeological methods (invasive and non-invasive), (6)
dating methods of archaeological materials, (7) relationship
between research hypotheses and applied methods.
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