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Course contents:

Zajęcia monograficzne - spec. Archeologia Orientalna i
Antyczna
Monographic classes - specialization Oriental and Classical
Archaeology
05-ZFA-36
05-ZFA-36
III, studia pierwszego stopnia (licencjackie)
III, first cycle studies (B.A. undergraduate)
6, letni
6, Summer
konwersatorium, obowiązkowe
Practical classes, obligatory
2 x 15h
2 x 15h
4
4
dr Ewa Bugaj, dr Michał Krueger, dr Andrzej Ćwiek
Dr. Ewa Bugaj, Dr. Michał Krueger, Dr. Andrzej Ćwiek
I stopień
B. A.
polski
Polish
zaliczenie z proseminarium licencjackiego
B. A. proseminar completed
Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach,
wykonane ćwiczenia cząstkowe, końcowe kolokwium
zaliczeniowe.
Class participation, active involvement in classes, partial
exercises, final test.
1. Sposoby określenia stanu badań wybranego zagadnienia z
zakresu archeologii śródziemnomorskiej.
2. Opracowanie literatury dotyczącej konkretnego zagadnienia i
ocena jej przydatności w dalszej pracy badawczej.
3. Specyfika źródeł używanych w archeologii
śródziemnomorskiej.
4. Metody używane w praktyce badawczej archeologii
śródziemnomorskiej - studium przypadku (I).
5. Metody używane w praktyce badawczej archeologii
śródziemnomorskiej - studium przypadku (II).
6. Prądy metodologiczne w użyciu archeologii
śródziemnomorskiej – wybrane przykłady.
7. Sposoby przedstawiania danych archeologicznych.
1. Ways of detecting the state of art of a specific issue related to
Mediterranean archaeology.
2. Selection and evaluation of bibliography.
3. The singularity of the sources used in the Mediterranean

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

archaeology.
4. Methods of investigation used in the Mediterranean
archaeology – case study 1.
5. Methods of investigation used in the Mediterranean
archaeology – case study 2.
6. Methodological tendencies in the practice of the
Mediterranean archaeology – selection of examples.
7. Ways of presenting archaeological data.
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy naukowej
w zakresie archeologii śródziemnomorskiej i zachęcenie do
wyboru tejże specjalizacji poprzez ukazanie specyfiki
postępowania badawczego na wybranych przykładach oraz
monograficzne przedstawienie wybranych, aktualnych
problemów badawczych, podejmowanych na gruncie
archeologii orientalnej i antycznej.
Studenci kończący kurs powinni umieć korzystać z dorobku
intelektualnego archeologii śródziemnomorskiej w celu
zredagowania pracy licencjackiej.
This course aims to prepare students to independent
investigation in the field of Mediterranean archaeology.
Students who successfully complete this course will be able to
use the intellectual background of the Mediterranean
archaeology in order to prepare a B. A. dissertation.
Literatura dotycząca konkretnych zagadnień archeologicznych,
monograficznie omawianych w trakcie zajęć, wedle wskazań
osoby prowadzącej kurs.
Ponadto:
Eco, U., 2007, Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla
humanistów, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Olivier, P., 1999, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla
studentów, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Szmigielska, T., 2007, Niezbędnik młodego naukowca:
poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa:
Wydawnictwo WSE-I.
Specific archaeological bibliography depends on the person in
charge.
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