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Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Wstęp do pradziejów powszechnych II
Introduction to Prehistory of Europe II
05-WPP-12
05-WPP-12
I, studia pierwszego stopnia (licencjackie)
I, first cycle studies (B.A. undergraduate)
2, letni
2, summer
wykład i ćwiczenia, obowiązkowe
lecture and classes, compulsory
30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń
30h lectures, 30h classes
5
5
prof. Dobrochna Jankowska, dr Milena Teska
Prof. Dobrochna Jankowska, Dr. Milena Teska
podstawowy
basic (beginner)
polski
Polish
brak
none
obecność na zajęciach, prezentacja, zaliczenie lektur, test
końcowy, egzamin ustny
class participation, in-class presentation, review of literature,
final test and oral exam
Dzieje człowieka od początku do średniowiecza ze specjalnym
uwzględnieniem podstawowych teorii i terminologii używanej
w archeologii. Ćwiczenia koncentrują się na kwestiach
szczegółowych, w tym zapoznają z wyznacznikami
kulturowymi i chronologicznymi.
History of the humankind from the very beginning till Middle
Ages with special regard to basic ideas and terms that are used
in archaeology. The classes fix attention on details, including
cultural and chronological determinants.
Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat przemian
kulturowych w pradziejach i średniowieczu w układzie
chronologiczno-przestrzennym; 2) rozumie terminologię
archeologiczną; 3) posiada umiejętność czytania ze
zrozumieniem literatury archeologicznej.
Przedmiot jest pomyślany jako wprowadzenie do całego cyklu
kursu obowiązkowego z zakresu Archeologii Prahistorycznej i
Średniowiecznej (AP I-VI), wykładanego z podziałem na
poszczególne okresy w dalszym toku studiów licencjackich,

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

począwszy od semestru 2.
Student: 1) gains the basic knowledge about the process of
cultural changes in prehistory, proto-history and in the Middle
Ages and its time-space dimension;
2) gains the understanding of archaeological scientific methods;
student is acquainted with the sources, terminology and research
tools;
3) gains the skills necessary to read with understanding the
archaeological literature.
The course is treated as an introduction to Prehistory of Europe
of subsequent periods to be studied from the 2nd semester.
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cywilizacji klasycznych, Kraków 2005.

