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Przedmiotem zajęć jest przekazanie studentom aktualnego stanu
badań dotyczących archeologii tzw. historycznej na ziemiach
polskich. Będą poruszane takie zagadnienia, jak osadnictwo
wiejskie, rozwój ośrodków miejskich, rytuały pogrzebowe,
budownictwo obronne (zamki i siedziby na kopcach),
budownictwo sakralne (kościoły i klasztory), uzbrojenie,
polityka mennicza władców, a także inne elementy kultury
materialnej.
The aim of the course is to provide students with the state of
the art in regard to so called historical archaeology in Poland.
Issues to be discussed during the course include: rural
settlement; development of towns; burial rites; defensive
structures (castles and burgs); ecclesiastical buildings (churches,
monasteries and convents); weaponry; mintage policy of
various rulers; as well as other elements of material culture.
Student: 1) uzyskuje zaawansowaną wiedzę dotyczącą
przekształceń zachodzących w szeroko pojętym osadnictwie
późnego średniowiecza na ziemiach polskich i ich związków ze
zmianami zachodzącymi na terytoriach ościennych;
2) rozumie przyczyny tych zmian, zarówno w odniesieniu do

miejscowych tradycji wczesnośredniowiecznych, jak i sytuacji
kulturowej w ówczesnej Europie; rozumie znaczenie badań
interdyscyplinarnych (zwłaszcza z zakresu archeologii, historii i
historii sztuki) dla badań nad kulturą materialną i symboliczną
średniowiecza;
3) posiada umiejętność: rozpoznawania przejawów struktur
średniowiecznych na omawianym terytorium; rekonstrukcji
fragmentarycznie zachowanych elementów kultury materialnej
analizowanego okresu; czytania ze zrozumieniem literatury
przedmiotu; prawidłowego posługiwania się fachowymi
pojęciami i terminami z tego zakresu; interpretacji pozyskanych
źródeł w szerszym kontekście kulturowym.
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The student: 1) obtains advanced knowledge of changes of the
late medieval settlement sensu largo in Poland and their
connection with changes observed in neighbouring areas;
2) understands the significance of the changes in both contexts:
local early medieval traditions and cultural situation in
contemporary Europe; understands meaning of interdisciplinary
research (especially related to archaeology, history and history
of art) for the studies on the medieval material and symbolic
culture;
3) posses the competences: to recognise examples of medieval
structures within discussed area; to reconstruct elements of
contemporary material culture on the basis of preserved data; to
comprehend scientific papers concerning the subject; to employ
advanced notions and terms related to the subject; to interpret
the obtained sources in a broader cultural context.
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