
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-A-O-I-S-19/20Z

antropologia fizyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
archeologia

US50AIJ2970_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA HARABASZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KAROL PIASECKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami antropologii fizycznej, budową szkieletu ludzkiego oraz zastosowaniami
antropologii w archeologii.
Wrażliwość na właściwe obchodzenie się ze szczątkami ludzkimi w trakcie wykopalisk

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma ogólną wiedzę o fizycznej budowie człowieka
i jego wewnątrzgatunkowym zróżnicowaniu oraz zna
wyniki badań antropologicznych z najważniejszych
stanowisk archeologicznych.

K_W041 EP1

umiejętności

Student potrafi rozpoznać i prawidłowo nazwać kości
szkieletu ludzkiego. K_U011 EP2

Student potrafi oznaczyć płeć i oszacować wiek zmarłego
na podstawie szkieletu K_U022 EP3

kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie źródeł antropologicznych i jest
gotowy do przestrzegania etyki zawodowej i
poszanowania szczątków ludzkich w trakcie prowadzenia
nad nimi badań naukowych.

K_K071 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: antropologia fizyczna

Forma zajęć: wykład

81. Podstawy antropogenezy, morfologii i fizjologii człowieka 4

22. Antropometria i antroposkopia 4

53. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe człowieka 4

Forma zajęć: ćwiczenia

81. Poznawanie kośćca ludzkiego 4

52. Ocena wieku i płci na podstawie szkieletu 4
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23. Antropometria 4

Wykład połączony z prezentacją multimedialną i ćwiczenia z użyciem materiału kostnegoMetody kształcenia

Malinowski A. (1999):  Wstęp do antropologii i ekologii człowieka,

Malinowski A. (1980): Antropologia fizyczna , PWN, Warszawa- Poznań

Mays S. (2010): The Archaeology of Human Bones, Routledge, London, New York

Piontek (1999): Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań

White T., Black M., Folkens P.  (2012): Human Osteology, Academic Press, Amsterdam

Literatura podstawowa

Aufderheide A.C Rodríguez-Martín C (1998): The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge University
Press, Cambridge

Waldron T. (2009): Paleopathology, Cambridge University Press, Cambridge

White T.D., Folkens P.A. (2005): The Human Bone Manual One, Elsevier Press, Amsterdam. London. New York.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

19Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN USTNY

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

wykład: egzamin ustny; ćwiczenia : zaliczenie pisemne
W okresie  nauczania hybrydowego nastąpi zmiana warunków zaliczenia przedmiotu na zaliczenie ustne przy
wykorzystaniu platformy MS Teams.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena arytmetyczna z egzaminu ustnego i kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 antropologia fizyczna Arytmetyczna

4 antropologia fizyczna [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 antropologia fizyczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 83

ćwiczenia 30 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 30 E

Razem 75 8
Koordynator
przedmiotu: dr PRZEMYSŁAW  KRAJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW  KRAJEWSKI

Cele przedmiotu:

Wykład: celem zajęć jest przedstawienie sytuacji kulturowej oraz zasadniczych problemów badawczych
archeologii ziem polskich i Pomorza na tle europejskim, w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Motywem
przewodnim zajęć jest ukazanie Europy epoki brązu jako &quot;Europy kontaktów&quot;, manifestujących się
materialnie w postaci sieci dystrybucji brązu i wyrobów brązowych, kulturowo zaś - w procesach unifikacji oraz
dyfuzji kulturowej.
Omówienie problematyki początków epoki żelaza obejmuje taksonomię archeologiczną, a także charakterystykę
obecnych wówczas procesów kulturowych (dezintegracji relacji, zaniku jednostek i całych kompleksów) oraz
zjawisk osadniczych.
Ćwiczenia i żródłoznawstwo: celem zajęć jest prezentacja inwentarzy (kategorii zabytków) właściwych epoce
brązu i wczesnej epoce żelaza - ze szczególnym uwzględnieniem technik produkcji, funkcji oraz typologii, a także
ćwiczenie praktycznych umiejętności ich obserwacji, opisu, sporządzania dokumentacji wizualnej, analizy i
klasyfikacji.

Wymagania wstępne: wiedza o sytuacji kulturowej w Europie Środkowej u schyłku neolitu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zjawiska i procesy kulturowe, jakie miały
miejsce w Europie środkowej w epoce brązu i
wczesnej epoce żelaza

K_W021 EP1

zna klasyfikacje i typologie zabytków z epoki
brązu i wczesnej epoki żelaza K_W012 EP2

umiejętności

interpretuje  i rozpoznaje zabytki ruchome i ich
cechy wynikające z procesu produkcji, sposobu
użytkowania, sposobu (okoliczności) przejścia
do kontekstu stratyfikacyjnego oraz procesów
podepozycyjnych

K_U021 EP4

kompetencje społeczne

Szanuje dorobek naukowy w zakresie związków
pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi,
kulturowymi i społecznymi, jakie miały miejsce
w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Forma zajęć: wykład

2
1. Schyłek neolitu i początki epoki brązu - zarys sytuacji kulturowej w Europie Środkowej i na
ziemiach polskich. Początki epoki brązu we wschodniej części basenu Morza Sródziemnego.
Początki epoki brązu w Kotlinie Karpackiej.

3
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4
2. Dystrybucja surowców, brązu i wyrobów brązowych w epoce brązu - ujęcie ekonomiczne.
Wymiana i handel - definicje, schematy działania, znaczenie dla zjawisk kulturowych. Interpretacje
alternatywne.

3

23. Kultura unietycka w Europie i na ziemiach polskich. Wczesny brąz zachodniej i północno-
zachodniej części ziem polskich. 3

24. Wczesny brąz wschodniej części ziem polskich. 3

25. Krąg kultur mogiłowych w Europie, kultura mogiłowa na ziemiach polskich. Pomorskie znaleziska
brązów mogiłowych. 3

46. Kultura nordyjska, Pomorze a nordyjski ośrodek metalurgiczny 3

27. Krąg kultur pól popielnicowych w Europie 3

28. Kultura łużycka w epoce brązu - geneza, taksonomia 3

29. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na Pomorzu - formy, struktury, interpretacje 3

210. Początki epoki żelaza w Europie. Technologia a zmiany społeczne i kulturowe. 3

211. Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych - zjawiska kulturowe, interpretacje 3

212. Hallstatt, kultura halsztacka w Europie. Wpływy halsztackie na ziemiach polskich. 3

213. Scytowie, kultura scytyjska. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Chronologia i periodyzacja epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Systemy periodyzacji dla Europy
oraz dla ziem polskich. 3

42. Dystrybucja rud metali w Europie. Źródła surowca i i metody jego pozyskiwania. Metalurgia
brązu - centra produkcyjne, techniki wytwarzania. 3

23. Ozdoby brązowe, cz. 1: szpile, zapinki, naszyjniki, tutulusy i guzki, wisiorki, drobne ozdoby
obręczowe i spiralne 3

24. Ozdoby, cz. 2: ozdoby ramion i nóg, blachy i klamry 3

25. Siekierki i dłuta 3

26. Sierpy, noże, przybory toaletowe 3

27. Uzbrojenie, cz. 1: groty włóczni, elementy uprzęży 3

28. Uzbrojenie, cz. 2: czekany, sztylety, miecze, broń ochronna 3

29. Skarby epoki brązu - definicje i interpretacje znalezisk gromadnych. Chronologia względna i
problematyka synchronizacji skarbów. 3

210. Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki żelaza - definicje osadnictwa; formy i struktury
osadnicze znane z kultury łużyckiej; początki grodów, ich formy i interpretacje. 3

611. Źródła i materiały do archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pomorzu - historia
badań, stan zachowania, źródła informacji. 3

212. zaliczenie 3

Forma zajęć: laboratorium

151. zajęcia praktyczne ze źródłami ruchomymi z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza - ceramika,
wyroby brązowe. Opis, analiza, klasyfikacja. 3

wykłady z prezentacjami multimedialnymi, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie zagadnień
wraz z prezentacjami oraz ich dyskusja, praca zespołowa (w grupach), praca indywidualna
studenta

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zajęcia laboratoryjne - zaliczenie w oparciu o aktywność na zajęciach
Ćwiczenia - zaliczenie w formie pisemnej
Egzamin w formie pisemnej
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona, waga: egzamin 50%, kolokwium 25%, laboratorium 25%. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie oceny pozytywnej z laboratorium i z ćwiczeń.
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Dąbrowski J. (2009): Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa

Dąbrowski J. (2004): Starsza epoka brązu w Polsce, Warszawa

Dąbrowski J., Rajewski Z. (red.) (1979): Prahistoria ziem polskich, t. IV, Od środkowej epoki brązu
do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław-Gdańsk
Dzięgielewski K., Przybyła M., Gawlik A. (ed.) (2010): Migration in Bronze and Early Iron Age
Europe, Kraków
Gardawski A., Kowalczyk J. (red.) (1978): Prahistoria ziem polskich, t. III, Wczesna epoka brązu,
Warszawa-Gdańsk
Kadrow S. (2001): U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnej epoki brązu w
Europie Srodkowej, Kraków

Literatura podstawowa

Blajer W. (red.) (1979): Przyczynki do interpretacji skarbów i znalezisk grobowych z epoki brązu w
Europie Srodkowej, Warszawa
Bukowski Z. (1998): Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych,
Gdańsk
Bukowski Z. (1983): W sprawie genezy i rozwoju podziału strefowego ziem polskich w epoce brązu
i wczesnej epoce żelaza, Silesia Antiqua t. 28
Chochorowski J. (red.) (1996): Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Srodkowej,
Kraków

Gedl M. (red.) (1991): Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej, Wrocław

Wegrzynowicz T. (red.) (1995): Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy
osobno?, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

75Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

21Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Ważona

3 archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
[wykład] egzamin 0,50

3 archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 0,25

3 archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną 0,25

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski (25%) język polski (75%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 74

ćwiczenia 30 ZO

laboratorium 30 ZO

wykład 30 E

Razem 90 7
Koordynator
przedmiotu: dr hab. JÖRG  KLEEMANN

Prowadzący zajęcia: dr MARTA  CHMIEL-CHRZANOWSKA
dr hab. JÖRG  KLEEMANN

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z dziejami Europy, poza światem śródziemnomorskim, od IV w. p. n. e. do V w. n. e.,
rekonstruowanymi w oparciu o wyniki badań archeologicznych
Umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania zabytków z epoki przedrzymskiej i rzymskiej

Wymagania wstępne: Znajomość okresów wcześniejszych na tym obszarze przede wszystkim początków epoki żelaza. Znajomość
świata śródziemnomorskiego w tym okresie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna problematykę okresu lateńskiego, wpływów
rzymskich i wędrówek ludów w Europie

K_W01
K_W021 EP1

Zna najważniejsze zabytki z terenów Polski oraz
Europy Środkowej z okresów przedrzymskiego i
rzymskiego

K_W042 EP5

umiejętności

Umie rozpoznać typochronologię podstawowych
form zabytków, elementów budownictwa,
wytworów gospodarki przejawów kultury
duchowej z okresu lateńskiego, wpływów
rzymskich i wędrówek ludów w Europie

K_U01
K_U021 EP2

potrafi dyskutować na temat dynamiki zmian
kulturowych w okresie przedrzymskim i
rzymskim na terenie Europy Środkowej

K_U01
K_U082 EP4

kompetencje społeczne

jest gotowy do krytycznej oceny stanu swojej
wiedzy i jest świadomy potrzeby jej pogłębiania
w celu lepszego rozeznania względem
informacji na temat odkryć archeologicznych
prezentowanych w mediach.

K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich

Forma zajęć: wykład

21. Europa w okresie lateńskim. Celtowie. 4

22. Celtowie na Półwyspie Pirenejskim. Celtowie na Wyspach Brytyjskich. 4

23. Celtowie w Europie wschodniej i Azji Mniejszej. Celtowie w Polsce 4
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24. Germanowie - kultura jastorfska. 4

15. Grupa nadodrzańska, gubińska, podmokelska i kobylska. 4

26. Kultura puchowska. Kultura Poienesti-Łukaszewka. 4

17. Kultura zarubiniecka. 4

18. Kultura tracka. Kultura dacka. Kultura iliryjska. 4

19. Skandynawia w okresie okresie lateńskim. 4

210. Bałtowie. Ugrofinowie. 4

111. Kultura oksywska. 4

212. Kultura przeworska  w okresie lateńskim. 4

113. Grupa lubuska. Grupa Gustowska. 4

114. Skandynawia w okresie wpływów rzymskich. 4

215. Kultura wielbarska. Kultura luboszycka. 4

216. Kultura przeworska w okresie wpływów rzymskich. 4

317. Germanie zachodni. Germanie nadłabscy 4

218. Grupa masłomęcka. Kultura czernichowska. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie w tematykę zajęć 4

22. Źródła historyczne do dziejów oresu przedrzymskiego, rzymskiego i wpływów rzymskich 4

23. Zapinki w okresie przedrzymskim 4

24. Ceramika w okresie przedrzymskim 4

25. Broń 4

26. Elementy pasa 4

27. Zapinki w okresie rzymskim 4

28. Ozdoby 4

29. Ceramika w okresie rzymskim 4

210. Grzebienie, tkaniny 4

211. Szkło i paciorki, importy rzymskie 4

212. Monety, narzędzia 4

413. Praktyczne zajęcia z określania chronologii i pochodzenia materiałów z  okresu
przedrzymskiego, rzymskiego i wpływów rzymskich 4

214. Kolokwium, poprawa kolokwium 4

Forma zajęć: laboratorium

301. laboratoria zabytkoznawstwa z okresu wpływów rzymskich 4

Wyklady w formie prezentacji, prezentacja referatu przez studenta, dyskusja, praca samodzielnaMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3EGZAMIN USTNY

EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2PREZENTACJA

EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Almgren O.   (1923): Studien über Nordeuropäische Fibelformen, Magnus Bibliotek, nr. 32, Bonn

Dąbrowska T.  (1988): Wczesne fazy kultury przeworskiej- chronologia - zasięg - powiązania,
Warszawa

Domański G. (1979): Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II-IV wieku, Wrocław

Godłowski K. (1977): Okres lateński w Europie (w: ) Archeologia pierwotna i
wczesnośredniowieczna, cz. IV, Kraków
Łuczkiewicz P. (2006): Uzbrojenie ludności ziem polskich w młodszym okresie przedrzymskim,
Lublin
Machajewski H. (1993): Materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności grupy
dębczyńskiej, Poznań

Wołągiewicz R. (1993): Ceramika wielbarska między Bałtykiem, a Morzem Czarnym, Szczecin

Literatura podstawowa

Bielenin K. (1992): Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce 1992

Domański G. (1979): Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II - IV wieku, Wrocław

Kokowski A. (2007): Goci, Warszawa 2007

Kokowski A. (1995): Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym
okresie rzymskim, Lublin 1995

Kokowski A. (2005): Starożytna Polska, Warszawa

Kolendo J. (1994): Kontakty Rzymu z barbarzyńcami Europy Środkowej i Wschodniej, (w: )
Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, red, T. Kotula i in., Kraków 1994
Machajewski H. (1973): Materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym grupy dębczyńskiej,
Poznań
Mączyńska M. (1996): Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-
Kraków 1996
Nowakowski W. (1996): Das Samland In der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem
römischen Reich und der barbarischen Welt, Marburg-Warszawa

Okulicz J. (1973): Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e., Wrocław 1973

Wołągiewicz R. (1993): Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym,
Szczecin 1993

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

90Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny, kolokwium
Do egzaminu ustnego może podejść student posiadający zaliczenie z ćwiczeń.
W celu zaliczenia ćwiczeń student musi zaprezentować referat, oraz uzyskać za niego ocenę
pozytywną, zaliczyć mapę oraz uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium pisemnego.
W celu zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych student musi zaprezentować referat, uzyskać
pozytywną ocenę z kolokwium pisemnego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z egzaminu ustnego, ocena z ćwiczeń za projekt, ocena z laboratorium za kolokwium
pisemne 50% i za referat 50%

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów
rzymskich Arytmetyczna

4 archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów
rzymskich [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4 archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów
rzymskich [wykład] egzamin

4 archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów
rzymskich [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/4



0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

4/4



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

archeologia paleolitu i mezolitu
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 71

ćwiczenia 30 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 30 E

Razem 75 7
Koordynator
przedmiotu: JACEK  KABACIŃSKI

Prowadzący zajęcia: JACEK  KABACIŃSKI
MICHAŁ  ADAMCZYK

Cele przedmiotu: Wprowadzenie do zagadnień archeologii starszej i środkowej epoki kamienia.
Umiejętność klasyfikacji zabytków krzemiennych z epoki kamienia

Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu historii, geografii i biologii na poziomie liceum.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje i lokuje na osi czasu węzłowe
etapy starszej i środkowej epoki kamienia

K_W01
K_W021 EP1

Student charakteryzuje kluczowe procesy
ewolucji kulturowej i biologicznej zachodzące w
paleolicie i mezolicie.

K_W01
K_W022 EP2

umiejętności

Student poprawnie rozpoznaje i klasyfikuje
główne typy artefaktów krzemiennych

K_U01
K_U021 EP3

Student korzysta z literatury fachowej i na jej
podstawie dyskutuje i krytycznie konfrontuje
starsze pozycje z nowymi faktami poznanymi na
zajęciach

K_U03
K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Student przyswaja i krytycznie weryfikuje
informacje o odkryciach naukowych z
przyswojonego zakresu dostępne w mediach

K_K011 EP5

Student jest gotów docenić różnorodne formy
stosowanych warsztatów naukowych w celu
budowania wniosków badawczych.

K_K082 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: archeologia paleolitu i mezolitu

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie: zakres przedmiotu i historia badań 1

42. Antropogeneza: początek bio-kulturowej ewolucji człowieka 1

23. Dolny paleolit i pozaafrykańska ekspansja rodzaju Homo 1

44. Zasiedlenie Europy 1
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25. Środkowy paleolit w Europie 1

46. Kultury neandertalskie w Europie i na ziemiach polskich 1

27. Rewolucja górnopaleolityczna 1

28. Kultura i sztuka górnego paleolitu 1

29. Paleolit schyłkowy 1

410. Mezolit 1

211. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie, epoce brązu i żelaza 1

Forma zajęć: ćwiczenia

221. 1 -11 Ćwiczenia do poszczególnych treści wykładu, 2h na każdą jednostkę (1-11) 1

42. Techniki dokumentacji materiałów archeologicznych z epoki kamienia 1

23. Analiza źródeł archeologicznych epoki kamienia: metoda składanek 1

24. Analiza źródeł archeologicznych epoki kamienia: metoda analizy reliefu negatywowego 1

Forma zajęć: laboratorium

21. Ćwiczenia z technologii i typologii narzędzi krzemiennych i dolnego paleolitu 1

22. Ćwiczenia z technologii i typologii narzędzi krzemiennych środkowego paleolitu 1

23. Ćwiczenia z technologii i typologii narzędzi krzemiennych górnego paleolitu 1

24. Ćwiczenia z technologii i typologii narzędzi krzemiennych schyłkowego paleolitu 1

25. Ćwiczenia z technologii i typologii narzędzi krzemiennych mezolitu i epok młodszych 1

56. Ćwiczenia z analizy i krytyki źródeł, oraz przygotowywanie prezentacji i prac naukowych 1

Prezentacja multimedialna, materiały pomocnicze do ściągnięcia ze strony, praca samodzielna:
referat i praca pisemna, wykonywanie doświadczeń z zakresu wytwarzania narzędzi krzemiennych.
Praca zespołowa: analiza materiałów archeologicznych, analiza tekstów i multimediów z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN USTNY

EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP3PROJEKT

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny: stanowi formę zaliczenia wykładu i weryfikuje wiedzę z tego zakresu
Praca pisemna, prezentacja, kolokwium i projekt (rysunek zabytku) stanowią ocenę z zakresu
ćwiczeń (średnia arytmetyczna)
Zajęcia praktyczne (ocena zdolności do wytwarzania i analizy narzędzi krzemiennych) wraz z
oceną projektu stanowią ocenę z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych (średnia arytmetyczna).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z wykładu jest oceną z egzaminu ustnego; ocena z ćwiczeń jest oceną arytmetyczną za
prezentację (50%) i za pracę pisemną (50%); ocena z laboratoium jest oceną za projekt

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 archeologia paleolitu i mezolitu Arytmetyczna

1 archeologia paleolitu i mezolitu [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 archeologia paleolitu i mezolitu [wykład] egzamin

1 archeologia paleolitu i mezolitu [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Burdukiewicz, J.M. (2003): Technokompleks mikrolityczny w paleolicie dolnym środkowej Europy

Chmielewski, W., Hensel, W. (red) (1975): Prahistoria ziem polskich, t. I, Paleolit i mezolit

Galiński, T. (2002): Społeczeństwa mezolityczne

Kaczanowski, P., Kozłowski, J.K. (1998): Najdawniejsze dzieje ziem polskich

Kobusiewicz, M. (1999): Ludy łowiecko-zbierackie północno - zachodniej Polski.

Kozłowski, J.K., Kozłowski, S.K. (1977): Epoka Kamienia na Ziemiach Polskich

Kozłowski, J.K. (red) (1999): Encyklopedia historyczna świata t. I, Prehistoria

Kozłowski, J.K. (red) (2004): Wielka Historia Świata t. I, Świat przed

Literatura podstawowa

Gowlett, J.A.J. (1990): Ascent to Civilization

Kobusiewicz, M. (1994): 500 tysięcy najtrudniejszych lat

Płonka, T. (2003): The portale Art of Mesholitic Europe

Tomaszewski, A.J. (1986): Kultury w początkach kultury, Archeologia Polski, t. 31.

Tomaszewski, A.J. (1986): Metoda składanek wytworów krzemiennych i jej walory poznawcze,
Archeologia Polski, t. 31.
Tomaszewski, A.J. (1988): Wytwory kamienne I styl - przegląd problematyki, Archeologia Polski, t.
33

Wierciński, A. (1994): Magia i religia. Studia z antropologii religii

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

75Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 76

ćwiczenia 30 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 30 E

Razem 75 7
Koordynator
przedmiotu: dr hab. MARCIN  MAJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARCIN  MAJEWSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami archeologii późnego średniowiecza i nowożytności.
Przedstawienie problematyki badawczej w kontekście przemian.
Nabycie umiejętności omawiania zmian cywilizacyjnych i kulturowych w kontekście źródeł archeologicznych
okresu późnego średniowiecza i nowożytności. Refleksja nad wpływem kontekstu społecznego,
geograficznego, politycznego oraz religijnego na interpretacje źródeł archeologicznych tych okresów.
Umiejętność studenta do krytycznej oceny chronologii i technologii źródeł nabyta w ramach ćwiczeń
poświęconych
źródłoznawstwu.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna terminologię dotyczącą żródeł
archeologicznych z okresu późnego
średniowiecza i czasów nowożytnych

K_W01
K_W021 EP1

umiejętności
potrafi odnieść się krytycznie do analiz źródeł i
tekstów naukowych dotyczących znalezisk
późnośredniowiecznych i nowożytnych

K_U01
K_U021 EP2

kompetencje społeczne

Jest gotów do różnorakiego wykorzystywania
nowożytnych źródeł archeologicznych w celu
ochrony i popularyzacji dziedzictwa
kulturowego

K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

Forma zajęć: wykład

31. Archeologia późnego średniowiecza, archeologia historyczna, archeologia współczesności. Rola
źródeł materialnych w badaniu czasów historycznych 6

32. Zarys podstawowej problematyki historycznej 6

33. Nowy kształt miast 6

34. Przełom XIII wieku - w świetle archeologii 6

25. Wieś średniowieczna 6

36. Parafia, kościół, klasztor 6
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37. Dewocja średniowieczna i zmiana konfesji XVI w.; obrządek pogrzebowy 6

28. Zamek 6

49. Miasto XIV-XVIII w. 6

210. Przemiany w okresie nowożytnym 6

211. Problematyka i problemy archeologii współczesności 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zajęcia organizacyjne 6

22. Geografia historyczna Polski 6

43. Archeologia miast późnośredniowiecznych i nowożytnych 6

24. Archeologiczne badania zespołów obronnych 6

25. Archeologiczne badania zespołów sakralnych. Późnośredniowieczna i nowożytna kultura
funeralna 6

26. Archeologia wsi 6

27. Archeologia pól bitewnych 6

28. Ceramika naczyniowa jako nośnik informacji kulturowych 6

29. Transport i komunikacja 6

210. Budownictwo drewniane 6

211. Budownictwo murowane i systemy grzewcze 6

212. Organizacja rzemiosł 6

213. Archeologia współczesności 6

214. Kolokwium zaliczeniowe 6

Forma zajęć: laboratorium

21. Różnice w interpretacji źródeł archeologicznych 6

12. Oryginał a kopia w kontekście archeologicznym 6

23. Zmiany w architekturze 6

24. Architektura regionów 6

25. Architektura sakralna a przenoszenie wzorców 6

26. Dewocja a humanizm w kontekście archeologicznym 6

27. Archeologia reformacji 6

28. Archeologia wojny 6

ćwiczenia: analiza ikonografii i tekstów, prezentacja multimedialna z dyskusją, laboratorium:
zajęcia praktyczne z oryginalnymi przedmiotami z epoki, w tym zajęcia w muzeum, wykład: z
prezentacją multimedialną

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

egzamin ustny z treści wykładów;
prezentacja multimedialna z tematu badawczego podjętego na ćwiczeniach;
laboratorium: weryfikacja poprzez obserwację
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia arytmetyczna z trzech form zaliczenia
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Arnold S. (1951): Geografia historyczna Polski, Warszawa

Arszyński M. (1970): Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV w. i w
pierwszej połowie XV wieku, Wrocław

Dąbrowska M. (1987): Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław etc.

Guerquin B. (1984): Zamki w Polsce, Warszawa

K. Kwiatkowski, Majewski M. (red.) (2012): Archeologia Stargardu, Stargard

Kajzer L. (1996): Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. (2001): Leksykon zamków w Polsce, Warszawa

Kąsinowski A. (1970): Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, w:
Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t.10. 47-131
Maik J. (2009): Włókiennictwo w miastach pomorskich w średniowieczu, [w:] Stan badań
archeologicznych miast w Polsce, red. H. Paner i in., 185-200, Gdańsk
Marciniak-Kajzer A. (2011): Średniowieczny dwór rycerski w Polsc. Wizerunek archeologiczny, Łódź

Marcinkowski M. (2011): Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu, Elbląg

Marcinkowski M., Pospieszna B. (2016): Porcelana dalekowschodnia z badań archeologicznych na
Starym Mieście w Elblągu, Elbląg

Marek L. (2008): Broń biała na Śląsku XIV-XVI w., „Wratislavia Antiqua” t. 10., Wrocław

Olczak J. (1995): Późnośredniowieczne i nowożytne hutnictwo szkła w Polsce w perspektywie
źródeł archeologicznych, AHP, t. 1, 79-86

Paner H. (red.), Paszkiewicz B. (2007): Archeologia Gdańska, Gdańsk

Piekalski J. (1995): Budownictwo z drewna w późnośredniowiecznym Wrocławiu, „AHP, t. 1, 107-
125
Piekalski J. (2009): Miejskie fortyfikacje Wrocławia i Krakowa między średniowieczem a
nowożytnością, [w:] Stan badań archeologicznych miast w Polsce, red. H. Paner, M. Fudziński, J.
Borcowski, 115-128, Gdańsk
Piekalski J. (1996): Początki budynków o konstrukcji szkieletowej na terenie Środkowej Europy,
AHP, t. 3. 73-86
Piekalski J. (2004): Problem genezy budowli typu kemenate w miastach środkowoeuropejskich
strefy nadmorskiej,[w:] Archaeologia et Historia Urbana, 227-236, Elbląg

Rębkowski M. (2001): Pierwsze lokacje miast w Księstwie Zachodniopomorskim, Kołobrzeg

Rębkowski M. (1995): Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg

Rębkowski M., Wywrot-Wyszkowska B., Dworaczyk M. (red.) (1996): Archeologia średniowiecznego
Kołobrzegu, Kołobrzeg
Wywrot-Wyszkowska B. (2009): Późnośredniowieczne zabytki skórzane – problemy badawcze i
możliwości interpretacyjne, [w:] In gremio-in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem,
red. A. B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, 59-81, Szczecin

(1999): Wratislavia Antiqua, Wrocław

Literatura podstawowa

Metoda obliczania
oceny końcowej

6 archeologia późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych Arytmetyczna

6 archeologia późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

6 archeologia późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

6 archeologia późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Bis W. (2003): Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski, "Architectus", 1-2,
(13-14), s. 3-28
Kocińska K., Maik J. (2004): Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopalisk w
Gdańsku, Łódź
Krzywdziński R. (2005): Ścieki i latryny średniowiecznego oraz nowożytnego Gdańska w świetle
źródeł archeologicznych, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 50, nr 3/4,
Majewski M. (2015): Renesansowe kafle zachodniopomorskie Studium z historii ogrzewania wnętrz
mieszkalnych, Strgard-Szczecin

Nowakowski D. (2017): Śląskie obiekty typu motte, IAiE PAN

Paner H. (2016): Gdańsk na pielgrzymkowych szlakach średniowiecznej Europy, Gdańsk

Rębkowski M. (2005): Uwagi o niektórych atrybutach średniowiecznych pielgrzymów na podstawie
znalezisk z północnej Polski, AHP, t. XV/2. 33-46
Samsonowicz H. (2004): Miejski ruch lokacyjny w Europie Środkowej w XIII-XIV wieku, [w:]
Archaeologia et Historia Urbana, 53- 57, Elbląg
(1994):  Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od póznego sredniowiecza do czasów
wspólczesnych: materialy z konferencji, Rzeszów, 21.-23.IX. 1993, Rzeszów

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

75Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

42Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

archeologia środowiska z elementami geografii fizycznej
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 83

ćwiczenia 30 ZO

laboratorium 30 ZO

wykład 30 E

Razem 90 8
Koordynator
przedmiotu: dr PRZEMYSŁAW  KRAJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MARTA  CHMIEL-CHRZANOWSKA
dr PRZEMYSŁAW  KRAJEWSKI

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest prezentacja dyscyplin zajmujących się badaniem paleośrodowiska przyrodniczego oraz
możliwości wykorzystania ich dorobku w badaniach archeologicznych. Zasadniczy nacisk położony jest na dwie
podstawowe kwestie z tym związane. Pierwsza z nich obejmuje możliwości występowania na stanowiskach
archeologicznych poszczególnych kategorii źródeł, które mogą być wykorzystywane w badaniach
paleośrodowiskowych. Zagadnienia te bezpośrednio dotykają metodyki badań, w tym sposobów prowadzenia
obserwacji, zabezpieczania tego rodzaju materiałów oraz pobierania próbek. Druga z kwestii dotyczy możliwości
wnioskowania o zjawiskach kulturowych w świetle wyników analiz specjalistycznych i utworzonych na ich
podstawie modeli paleośrodowiska.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o dyscyplinach naukowych wspomagających archeologię w badaniach terenowych oraz na
etapie analizy źródeł

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna zasady prowadzenia badań oraz
metody stosowane przez specjalistów
zajmujących się paleośrodowiskiem (geologia,
geomorfologia, palinologia,  dendrologia,
archeozoologia itd.)

K_W051 EP1

umiejętności

Student potrafi przeprowadzić analizę
programów badań archeologicznych pod kątem
rozpoznania cech paleośrodowiska, potrafi
zdefiniować miejsce archeologii i nauk
wspomagających w tego rodzaju projektach

K_U071 EP2

student potrafi zaobserwować, zabezpieczyć i
ew. wyeksplorować źródła zalegające w
kontekstach archeologicznych, które mogą być
przedmiotem badań nauk zajmujących się
paleośrodowiskiem

K_U112 EP3

student potrafi posługiwać się terminologią z
zakresu geomorfologii, posiada umiejętność
czytania mapy topograficznej oraz jej
interpretacji

K_U03
K_U073 EP4

kompetencje społeczne
Student rozumie ideę badań
interdyscyplinarnych, nabywa świadomość
potrzeby ich konstruowania

K_K051 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: archeologia środowiska z elementami geografii fizycznej
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Forma zajęć: wykład

41. Archeologia środowiska - podstawy metodologiczne, cele i zakres badań oraz jej źródła. 3

42. Tafonomia i jej znaczenie dla rekonstrukcji paleośrodowiska. Tafonomia a procesy
podepozycyjne wg Urbańczyka. 3

63. Geografia, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo w studiach nad paleośrodowiskiem.
Problem kulturowej interpretacji zmian środowiska przyrodniczego 3

24. Szczątki roślinne rejestrowane w toku badan archeologicznych i ich możliwości poznawcze.
Palinologia, badania makroszczątków. Dendrologia i dendrochronologia 3

25. Szczątki zwierzęce rejestrowane w toku badan archeologicznych i ich możliwości poznawcze.
Archeozoologia i jej metody badań 3

46. Indykatory antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego - konteksty zalegania,
metody badań, możliwości poznawcze. 3

27. Archeologia osadnictwa w ujęciu kulturowym i przyrodniczym - metody badań, interpretacje. 3

68. Archeologia krajobrazów zatopionych jako szczególny przykład badań interdyscyplinarnych. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Ekologia i paledemografia - znajomość, wykorzystanie aparatu pojęciowego oraz metodyki w
badaniach nad społeczeństwami pradziejowymi. 3

42. Elementy środowiska geograficznego. 3

43. Regionalizacja Polski oraz geografia historyczna w badaniach archeologicznych. 3

44. Antropopresja w plejstocenie i holocenie. 3

65. Znajomość oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu geomorfologii w archeologii. 3

46. Klimatostratygrafia, a badania archeologiczne. 3

47. Krajobraz kulturowy - krajobraz przekształcony przez człowieka, a postrzeganie krajobrazu przez
człowieka. 3

Forma zajęć: laboratorium

41. Analiza pyłkowa jako źródło wiedzy o środowisku przyrodniczym. Konteksty próbek, metody
poboru i datowania. 3

42. Laboratoryjne podstawy analiz paleośrodowiskowych 3

83. Analiza makroszczątków roślinnych. Konteksty naturalne i antropogeniczne. Tafonomia. Metody
poboru i zabezpieczania próbek. 3

64. Konstrukcja diagramów 3

45. Interpretacja cech paleośrodowiska w oparciu o wyniki analiz laboratoryjnych 3

46. Indykatory antropopresji w holocenie 3

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z materiałami przygotowanymi przez
prowadzącego, przygotowanie prezentacji na zadane tematyMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: kolokwium pisemne
Egzamin: przygotowanie i prezentacja projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Projekt 60%, kolokwium ćw. 20%, zaliczenie lab. 20%

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 archeologia środowiska z elementami geografii fizycznej Ważona

3 archeologia środowiska z elementami geografii fizycznej
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 0,20

3 archeologia środowiska z elementami geografii fizycznej
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną 0,20

3 archeologia środowiska z elementami geografii fizycznej
[wykład] egzamin 0,60

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Brück J., Goldman M.  (1999): Places In Prehistoric World. Themes in settlement Archaeology,
London

Kondracki J.  (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczne Polski, Warszawa

Krzyżaniak L. (red.)  (1998): Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, Poznań

Latałowa M (2003): Holocen, [w:] Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.) Palinologia,, Kraków

Lindner L. (red.)  (1992): Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, Warszawa

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K.  (2005): Przewodnik do badań archeobotanicznych, Poznań

Marciniak A.  (1996): Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej
archeologii, Poznań

Migoń P.  (2006): Geomorfologia, Warszawa

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J.  (2000): Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w
pradziejach, Poznań

Zawadzki S. (red.)  (1999): Geomorfologia, Warszawa

Zielski A., Krąpiec M.  (2004): Dendrochronologia, Warszawa

Literatura podstawowa

Chudziak W. (red.)  (2008): Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w
świetle badań interdyscyplinarnych, Toruń
Kruk J., Milisauskas S., Alexandrowicz S., Śnieszko Z.   (1996): Osadnictwo i zmiany środowiska
naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w
dorzeczu Nidzicy, Kraków
Mannion A.M (2001): Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego,
Warszawa
Mierzwiński A (1997): Znaczenie rzeki w narracji prahistorycznej, [w:] Gediga B., Horwat J.,
Przybyła G., Recław D.(red.), Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki
żelaza, Wrocław-Gliwice

Piasecki E.  (1990): Cmentarzyska w aspekcie demograficznym, Przegląd Archeologiczny, t. 37

Starkel L (1977): Paleogeografia holocenu, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

90Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

24Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

archeologia wczesnego średniowiecza
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 55

ćwiczenia 30 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 30 E

Razem 75 5
Koordynator
przedmiotu: prof. dr hab.  MARIAN  RĘBKOWSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  MARIAN  RĘBKOWSKI
ANDRZEJ  JANOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy archeologii o przemianach kulturowych i społecznych na
ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu.

Wymagania wstępne:
- przyswojona wiedza w zakresie: 1/ wstępu do archeologii; 2/ etnologii; 3/ archeologii  pradziejów ziem polskich;
4/ historii ziem polskich w średniowieczu (znajomość podstawowa)
- wymagana umiejętność pisania referatów na zadany temat poprawnym językiem polskim

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student dysponuje aktualną wiedzą o
przemianach kulturowych i społecznych na
ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu
zarówno w odniesieniu do zamieszkujących je
wówczas społeczności Słowian, jak i Bałtów

K_W021 EP1

student potrafi definiować, analizować i
wyjaśniać zjawiska społeczno-kulturowe z tego
czasu

K_W012 EP2

student dysponuje wiedzą o kulturze ww.
społeczności, w tym o kulturze tzw. materialnej

K_W02
K_W043 EP3

umiejętności

student rozróżnia, porządkuje i klasyfikuje
desygnaty kultury tzw. materialnej ww.
społeczności na podstawie znajomości
aktualnych systemów typologiczno-
chronologicznych archeologii wczesnego
średniowiecza

K_U021 EP4

student wyprowadza logiczne wnioski na
podstawie przyswojonej wiedzy z zakresu
aktualnych teorii nad wczesnośredniowiecznymi
początkami Państwa Polskiego, umie odnieść
się do nich krytycznie oraz dyskutować w grupie
na tematy związane z tym zagadnieniem

K_U03
K_U082 EP5

kompetencje społeczne

student zachowuje otwartość na cudze poglądy K_K081 EP6

student jest gotów do formułowania  wniosków i
poglądów na podstawie analizy ogólnej i
specjalistycznej, w zgodzie z zasadami etyki
zawodowej

K_K072 EP7
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: archeologia wczesnego średniowiecza

Forma zajęć: wykład

81. sytuacja kulturowa i społeczna w dorzeczu Odry i Wisły na przełomie starożytności i
średniowiecza 5

82. sytuacja kulturowa i społeczna na ziemiach polskich w okresie tzw. plemiennym (wspólnoty
słowiańskie i zachodniobałtyjskie) 5

83. wczesne organizmy  państwowe na ziemiach polskich na tle porównawczym: tzw. państwo
Wiślan; monarchia pierwszych Piastów 5

64. zjawiska społeczno-kulturowe na ziemiach polskich w XI-XIII w.: państwo Piastów, wspólnoty
polityczne Bałtów zachodnich 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. chronologia i periodyzacja wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich 5

6
2. formy i struktury organizacyjno-osadnicze na ziem polskich w okresie tzw. plemiennym i
wczesnopaństwowym - konfrontacja informacji źródeł pisanych z archeologicznymi; problematyka
krajobrazu historyczno-kulturowego

5

63. cmentarzyska, obrządek i rytuał pogrzebowy jako źródło do badań nad zróżnicowaniem
kulturowym i społecznym populacji we wczesnym średniowieczu 5

64. kultura elitarna ludności ziem polskich w okresie tzw. plemiennym i wczesnopaństwowym:
elementy rodzime i obce 5

65. kult i magia we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich w źródłach archeologicznych 5

46. wczesne państwo Piastów jako struktura terytorialna, polityczna, społeczna, gospodarcza,
militarna i ideologiczna 5

Forma zajęć: laboratorium

21. Garncarstwo i ceramika 5

22. Pozyskiwanie i obróbka żelaza i metali nieżelaznych 5

23. Przemiany w uzbrojeniu 5

14. Obróbka poroża, rogu i kości 5

15. Szklarstwo i przedmioty ze szkła oraz bursztynu 5

16. Obróbka skóry i tkactwo 5

17. Pozyskiwanie i obróbka kamienia 5

18. Pozyskiwanie i obróbka drewna 5

19. Przetwarzanie surowców wtórnych w średniowieczu i nowożytności 5

210. Wycieczka do muzeum 5

111. Kolokwium sprawdzające 5

wykład &amp;#8211; prezentacja multimedialna
ćwiczenia &amp;#8211; praca w grupach; prezentacja multimedialna
ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studentów z zadaną literaturąMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

EGZAMIN USTNY

EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

PROJEKT

EP2,EP4,EP5,EP6,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

wykład; egzamin pisemny lub ustny (w obu przypadkach odpowiedzi na zadane pytania);
dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności w wykładach oraz zaliczenia z ćwiczeń i zajęć
ze źródłoznawstwa  - 100%
ćwiczenia; zaliczenie na podstawie obecności i aktywności w zajęciach; przygotowanie
referatu/prezentacji multimedialnej na zadany temat - 100%
ćwiczenia laboratoryjne - obecność na zajęciach (brak obecności na 3 lub więcej zajęciach wymaga
napisania dodatkowej pracy semestralnej), ocena prezentowanych referatów; aktywność w trakcie
zajęć; ocena z kolokwium - 100%
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Buko A. (2011): Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej

Chudziak W., Moździoch S. (2006): Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce
- 15 lat później

Jagodziński M. F. (2010): Truso między Weonodlandem a Witlandem

Kaczanowski P., Parczewski M. (2005): Archeologia o początkach Słowian, Kraków

Kobusiewicz M. (2008): Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza

Kostrzewski J. (1962): Kultura prapolska

Łosiński W. (2008): Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne

Okulicz-Kozaryn Ł. (1997): Dzieje Prusów

Suchodolski S. (2012): Numizmatyka średniowieczna

Zoll-Adamikowa H. (1988): Przyczyny i formy recepcji rytuału szkieletowego u Słowian
nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu
Zoll-Adamikowa H. (1975): Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne na terenie Polski, cz.
I-II

Literatura podstawowa

Dulinicz M. (200): Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-zachodniej

Hensel W. (1987): Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna

Hilczerówna Z. (1967): Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku

Kajzer L. (1996): Wstęp do archeologii historycznej w Polsce

Kajzer L. (1993): Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w
Polsce w X-XVIII wieku

Łosiński W : Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek)

Łosiński W. (1972): Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej
Parsęty (VII-X/XI w.)

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

75Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
wykład: ocena z egzaminu pisemnego według uzyskanych punktów: >50% dst, 61-70% dst+, 71-
80% db, 81-90% db+, 91-100% bdb; ćwiczenia: ocena za referat według kryteriów: sposób
przedstawienia, wyczerpanie tematu, bibliografia tematu; ocena z laboratorium: ocena z
kolokwium (50%), ocena za prezentacjaę (50%).

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 archeologia wczesnego średniowiecza Ważona

5 archeologia wczesnego średniowiecza [laboratorium] zaliczenie z
oceną 0,30

5 archeologia wczesnego średniowiecza [wykład] egzamin 0,40

5 archeologia wczesnego średniowiecza [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,30

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

elementy statystyki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr hab. DARIUSZ  CHOJECKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ  CHOJECKI

Cele przedmiotu: Nabycie umiejętności analizy statystycznej na przykładzie zbiorowości artefaktów.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw matematyki i arkusza kalkulacyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozróżnia metody statystyki opisowej
od metod wnioskowania statystycznego. K_W061 EP1

Student definiuje podstawowe pojęcia
statystyczne. K_W062 EP2

Student wymienia poszczególne działy
statystyki i charakteryzuje przypisane do nich
metody obliczeniowe.

K_W063 EP3

umiejętności

Student analizuje krytycznie informacje
liczbowe, także te przedstawiane we
współczesnych mediach i reklamie.

K_U031 EP4

Student konstruuje bazę danych i opracowuje
masowe źródła statystyczne, w tym prezentuje
uzyskane wyniki.

K_U072 EP5

Student posługuje się w szerszym zakresie
arkuszem kalkulacyjnym i wie, jak wykorzystać
go do różnych celów.

K_U073 EP6

kompetencje społeczne

Student wykazuje zrozumienie w kwestii
potrzeby badań interdyscyplinarnych, w tym
stosowania metod statystycznych w opisie i
analizie artefaktów.

K_K051 EP7

Student ma świadomość potrzeby korzystania z
wiedzy innych i także dzielenia się nią z innymi,
stosując zasadę synergiczności w osiąganiu
celów.

K_K022 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: elementy statystyki

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do statystyki. 4

42. Cechy statystyczne, grupowanie statystyczne, rozkłady zmiennej, formy prezentacji danych
(teoria i przykłady). 4

1/2



23. Liczby absolutne a relatywne (teoria i przykłady). 4

44. Miary położenia: średnia arytmetyczna, dominanta, kwartyle, wykres pudełkowy (teoria i
przykłady). 4

45. Miary zmienności: odchylenie standardowe i medianowe odchylenie bezwzględne, współczynnik
zmienności, reguła  trzech sigm (teoria i przykłady). 4

46. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego: rozkład normalny i t-Studenta, weryfikacja
hipotez i wyznaczanie przedziałów ufności (teoria i przykłady) 4

6
7. Miary współzależności i liniowy model regresji: współczynnik korelacji Spearmana, Pearsona,
Czuprowa, statystyka chi-kwadrat, metoda najmniejszych kwadratów, szacowanie parametrów
modelu (teoria i przykłady)

4

48. Miary dynamiki i liniowy model rozwoju zjawisk w czasie: indeksy, przyrosty, średnie tempo
zmian (teoria i przykłady) 4

elementy dyskusji, praca w zespołach, rozmowa nauczającaMetody kształcenia

Kopczyński M. (2005): Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów., WarszawaLiteratura podstawowa

Fletcher M., Lock G.R. (1995): Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów.,
Poznań
Francuz P., Mackiewicz R. (2005): Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i
statystyce nie tylko dla psychologów, Warszawa

Nawojczyk M. (2010): Przewodnik po statystyce dla socjologów., Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

KOLOKWIUM

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Rozwiązanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym  Dopuszczalne dwie nieobecności na zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Trzy poprawnie rozwiązane zadania - dst; cztery poprawnie rozwiązane zadania - db, pięć
poprawnie rozwiązanych zadań - bdb; pół punktu za obecności i aktywność; pół punktu za połowę
rozwiązanego zadania w wypadku, gdy trzy zadania zostały rozwiązane prawidłowo.

Metoda obliczania
oceny końcowej 4 elementy statystyki Ważona

4 elementy statystyki [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

etnologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43 wykład 30 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr hab. JACEK  ŁAPOTT

Prowadzący zajęcia: dr hab. JACEK  ŁAPOTT

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnorodnością kulturową świata oraz związkami etnologii z archeologią.
Wrażliwość na różnice kulturowe odmiennych ludów, społeczności i kultur.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Student zna podstawy etnologii i różnorodności
kulturowej świata. K_W011 EP1

umiejętności Student potrafi dostrzec związki pomiędzy
kulturami żywymi a archeologicznymi. K_U071 EP2

kompetencje społeczne
Student ma świadomość różnic kulturowych i
etnicznych i potrzeby ich poszanowania w
trakcie prowadzonych badań.

K_K071 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: etnologia

Forma zajęć: wykład

61.  Historia i główne kierunki antropologii kulturowej 3

42.  Procesy etniczne 3

103. Kultura jako system adaptacji do środowiska biokulturowego 3

104.  Wybrane przykłady kultur i zjawisk kulturowych 3

Wykład połączony z prezentacja multimedialną.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



 Krawczak E. (2000): Antropologia kulturowa

(2005): Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów
Literatura podstawowa

 Wierciński A. (1981): Antropogeneza - ewolucja cywilizacji.

Posern-Zieliński A. (2005): Etniczność. Procesy etniczne.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki
zaliczenia

egzamin ustny z treści prezentowanych na zajęciach oraz przedstawionych esejów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

egzamin 75%, esej 25%

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 etnologia Ważona

3 etnologia [wykład] egzamin 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład monograficzny

europejska cywilizacja wczesnobrązowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
archeologia

HUM50AIJ3440_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 wykład 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wydarzeniami rozgrywającymi się na obszarach Europy, Azji i Afryki
między 3500 BC a 1500 BC. Ukazując szereg skomplikowanych zależności gospodarczych i cywilizacyjnych, które
doprowadziły do powstania Europejskiej Cywilizacji Wczesnobrązowej, następnie przysporzyły się do jej rozwoju,  a w
końcu do jej upadku. Miało to kluczowy wpływ na późniejszą sytuację w rozwiniętej epoce brązu w Europie.

Wymagania wstępne: wiedza ogólna z zakresu wczesnej epoki brązu w Polsce

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna przemiany kulturowe, jakie zachodziły w schyłkowym
neolicie i w początkach epoki brązu w Europie, Azji
Mniejszej i Afryce północnej.

K_W01
K_W021 EP1

umiejętności

Umie rozpoznanć, nazwać oraz porównać zabytki
archeologiczne z okresu schyłkowego neolitu i
początków epoki brązu z Europy Środkowej oraz z
obszarów wschodniego śródziemnomorza

K_U01
K_U021 EP2

kompetencje społeczne

Dostrzega możliwe różnorodne podłoża genetyczne
powstawania Europejskiej Cywilizacji Wczesnobrązowej i
potrafi prześledzić odmienne sposoby krystalizowania
się cywilizacji w różnych regionach świata.

K_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: europejska cywilizacja wczesnobrązowa

Forma zajęć: wykład

21. Definicje terminów: cywilizacja, geneza, wczesna epoka brązu 4

52. Kultury wczesnobrązowe w Europie 4

53. Anatolia, Mezopotamia i Lewant 4

54. Cywilizacja Minojska, Mykeńska i Egipska 4

55. Kultury wczesnobrązowe regionu Kaukazu 4

46. Od Harappy do kultury Wessex 4

47. Upadek Cywilizacji Wczesnobrązowej 4
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Wykład połączony z prezentacją multimedialną.Metody kształcenia

Czebreszuk Janusz (2001): Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej., Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

Kozłowski J. K. (red.) (1999): Prehistoria. Encyklopedia Historyczna Świata, tom 1, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza
Opres, Kraków

Szydłowski Marcin (2017): Użytkowanie surowców skalnych na obszarach poglacjalnych Polski w neolicie i początkach epoki
brązu., The Early Bronze Age, Gdańsk

Literatura podstawowa

Gavin Menzies (2013): Atlantyda odnaleziona, WAB, Warszawa

Geoffrey Bibby (1967): Cztery tysiące lat temu, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie pisemne na ocenę pozytywną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt. ocena 3 od 11 pkt. , 13-14 pkt. ocena 3+ , 15-16 pkt. ocena 4 , 17-18 pkt.
ocena 4+ , 19-20 pkt. ocena 5

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 europejska cywilizacja wczesnobrązowa Nieobliczana

4 europejska cywilizacja wczesnobrązowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

historia archeologii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 4
Koordynator
przedmiotu: dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z historią badań najważniejszych stanowisk archeologicznych, przedstawienie sylwetek
pierwszych badaczy starożytności; nabycie przez studentów umiejętności realizacji prac naukowych w duchu
określonego nurtu badawczego.

Wymagania wstępne: wiedza ogólna z zakresu przemian politycznych i ustrojowych Europy Środkowej w XIX i XX wieku; wiadomości na
temat podstaw obowiązujących kierunków w nauce i sztuce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Omawia historię badań i odkryć
archeologicznych. K_W081 EP1

Definiuje nurty filozoficzne w archeologii. K_W012 EP2

umiejętności

Potrafi ocenić w jakim nurcie badawczym
została napisana rozprawa archeologiczna K_U031 EP3

Tworzy własne sądy badawcze z zastosowaniem
określonych ram filozoficznych w danym nurcie
badawczym.

K_U032 EP4

kompetencje społeczne

Dostrzega przyczyny i konsekwencje
powstawania doktryn w danych epokach
historycznych oraz ich wpływu na charakter
naukowej wypowiedzi.

K_K031 EP5

Jest gotów do działań na rzecz społeczeństwa
dotyczących ochrony dziedzictwa przy
wykorzystaniu wiedzy odnośnie historii
zniszczeń najważniejszych zabytków
archeologiczych

K_K062 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia archeologii

Forma zajęć: wykład

41. geneza wyodrębnienia się dyscypliny - archeologia 5

42. archeologia polska w okresie Oświecenia i Romantyzmu 5

83. archeologia polska od połowy XIX do początków XX w. 5

44. archeologia w II Rzeczypospolitej 5
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65. Archeologia polska w latach 1946/1949 - 1989. Miejsce archeologii w przemianach
geopolitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem doktryn państw totalitarnych XX wieku. 5

46. archeologia polska w latach 1946/1949 - 1989 5

Forma zajęć: ćwiczenia

71. historia badań archeologicznych na Pomorzu oraz w innych regionach Polski 5

32. prof. Józef Kostrzewski - założyciel nowoczesnej prehistorii polskiej 5

53. archeologia a Millennium Państwa Polskiego 5

104. udział archeologii polskiej w badaniach nad prahistorią i wczesnym średniowieczem obszarów
pozapolskich 5

55. historia badań najważniejszych stanowisk Europy Środkowej 5

wykład - prezentacja multimedialna
ćwiczenia - praca w grupach, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

Abramowicz A. (1983): Dzieje zainteresowań starożytniczych w Polsce. Część I od średniowiecza
po czasy saskie i świt oświecenia

Abramowicz A. (1991): Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek.

Kostrzewski (1949): Dzieje polskich badań prehistorycznych

Stolpiak B. (1984): Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego, cz. I: 1918-
1928

Literatura podstawowa

Gąssowski J. (1970): Z dziejów archeologii polskiej

Głosek M. (1997): Archeologia i starożytnicy

Jażdżewski K. (1995): Pamiętniki

Kaczmarek J. (1996): Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-
1958),

Kostrzewski J. (1970): Z Mego Życia

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

wykład: Egzamin pisemny, ćwiczenia: opracowanie wybranego tematu w formie referatu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z egzaminu pisemnego według uzyskanych punktów: >50% dst, 61-70% dst+, 71-80% db,
81-90% db+, 91-100% bdb; ocena za referat według kryteriów: sposób przedstawienia,
wyczerpanie tematu, bibliografia tematu

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 historia archeologii Ważona

5 historia archeologii [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,50

5 historia archeologii [wykład] egzamin 0,50

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

historia filozofii
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 wykład 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: dr hab. JERZY  KOCHAN

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w problematykę bytu, poznania i człowieka

Wymagania wstępne: ogólna wiedza humanistyczna

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Rozumie specyfikę przedmiotową i
metodologiczną filozofii oraz jej miejsce i
znaczenie w relacji do nauk.

K_W011 EP3

umiejętności
Konstruuje krytyczne tezy i potrafi je uzasadnić. K_U031 EP5

Rekonstruuje problemy filozoficzne, posługując
się przyswojoną wiedzą i terminologią. K_U072 EP6

kompetencje społeczne
Ma świadomość doniosłości dorobku naukowego
w dziedzinie filozofii i jego wpływu na kulturę i
życie społeczne.

K_K081 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia filozofii

Forma zajęć: wykład

41. Źródła i początki filozofii 1

82. Filozofia starożytna. Najważniejsze systemy 1

63. Filozofia w średniowieczu. Najważniejsze systemy 1

64. Filozofia nowożytna. Najważniejsze systemy 1

65. Filozofia współczesna. Najważniejsze teorie 1

wykład połączony z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP3,EP5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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1.Tatarkiewicz W (1988): Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa

2.Reale G (1994): Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I. Zieliński, Lublin

3.S. Swieżawski (2000): Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław

Literatura podstawowa

1.Anzenbacher A (2002): Wprowadzenie do filozofii, Kraków

2.Z. Kuderowicz (1989): Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa

3.E. Gilson (1963): Byt i istota, tłum. S. Zalewski, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki
zaliczenia

test, ocena według liczby zdobytych punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z testu końcowego.

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 historia filozofii Nieobliczana

1 historia filozofii [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

historia nowożytna od XVI do XVIII wieku
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46 wykład 30 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: prof. dr hab.  RADOSŁAW  GAZIŃSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  RADOSŁAW  GAZIŃSKI

Cele przedmiotu:
Student zapoznaje się z głównymi źródłami do dziejów nowożytnych, głównie Europy północnej oraz wiodącymi
tendencjami w kulturze i wydarzeniami politycznymi epoki
Student potrafi interpretować przełomowe zmiany w kulturze, sztuce i nauce ery nowożytnej

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość dziejów politycznych i kultury Europy północnej u schyłku średniowiecza

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe źródła do dziejów
nowożytnych K_W021 EP1

Student orientuje się w głównych tendencjach w
kulturze europejskiej XVI-XVIII w. K_W022 EP2

Student zna wzajemne relacje między religią a
polityką w epoce nowożytnej K_W023 EP3

umiejętności

Student interpretuje i krytycznie ocenia źródła
pisane i kartograficzne K_U031 EP5

Student potrafi wykazać specyfikę (lub jej brak)
dziejów regionalnych (Pomorze, Rzeczpospolita)
na tle dziejów powszechnych

K_U032 EP7

kompetencje społeczne Student, znając historię regionalną, wskazuje
na jej powiązania z kulturą europejską K_K031 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia nowożytna od XVI do XVIII wieku

Forma zajęć: wykład

11. Zajęcia organizacyjne 6

22. Charakterystyka źródeł do dziejów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii
Pomorza 6

63. Charakterystyka trzech podstawowych epok w kulturze europejskiej: renesans, barok i
oświecenia 6

64. Przemiany w Europie północnej w XVI w.  wzajemne przenikanie się religii i polityki (reformacja,
kontrreformacja, wojny religijne) 6

45. Wojna trzydziestoletnia i jej wpływ na przemiany w polityce międzynarodowej i wojskowości 6

26. Pomorze złotego wieku i koniec dynastii Gryfitów 6

27. Rządy Brandenburczyków i Szwedów na Pomorzu (do 1720) 6

28. Przemiany w kulturze i polityce na Pomorzu w XVIII w. 6
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59. Przemiany w Europie w XVIII w.  zmierzch starych i świt nowych imperiów 6

Wykład
Prezentacja multimedialna
Analiza źródeł pisanych, kartograficznych i ikonograficznychMetody kształcenia

E. Rostworowski : Historia powszechna. Wiek XVIII

I. Andersson (1967): Historia Szwecji, Warszawa

J. Black (1997): Europa XVIII wieku, Warszawa

J. Delumeau : Cywilizacja Odrodzenia

J.M. Todd (1974): Reformacja, Warszawa

L.E. Wolke, G. Larsson, N.E. Villstrand (2010): Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618-1648,
Warszawa

P. Chaunu : Cywilizacja wieku Oświecenia

R. Mackenney (1997): Europa XVI wieku, Warszawa

red. G. Labuda (1976): Historia Pomorza, t. II, cz. 1, Poznań

red. G. Labuda (2003): Historia Pomorza, t. II, cz. 3, Poznań

T. Munck (1998): Europa XVII wieku, Warszawa

Z.Wójcik : Historia powszechna. Wiek XVI-XVII

Literatura podstawowa

C. Ripa (2002): Ikonologia, Kraków

J. Białostocki (1985): Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P7,EP8

EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny weryfikujący wiedzę teoretyczną i praktyczną (analiza źródeł) nabytą podczas
wykładu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 historia nowożytna od XVI do XVIII wieku Ważona

6 historia nowożytna od XVI do XVIII wieku [wykład] egzamin 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

historia starożytności
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 62
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 6
Koordynator
przedmiotu: dr hab. DANUTA  OKOŃ

Prowadzący zajęcia: dr hab. DANUTA  OKOŃ

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii starożytnej

Rozwinięcie umiejętności  krytycznej analizy źródeł historycznych oraz teorii historycznych, formułowanych przez
współczesnych badaczy
Przekazanie wiedzy dotyczącej związków pomiędzy historią starożytną a dyscyplinami pokrewnymi (archeologia,
historia sztuki, filologia klasyczna, religioznawstwo)
Rozwinięcie zdolności zabierania głosu w dyskusji naukowej
Rozwinięcie zdolności prawidłowej oceny poziomu swojej wiedzy odnośnie historii starożytnej

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza historyczna z zakresu szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe fakty z dziejów
politycznych starożytnej Grecji i Rzymu

K_W01
K_W021 EP1

Student zna historię najważniejszych odkryć,
rozróżnia najnowsze teorie naukowe w
odniesieniu do historii starożytnej

K_W082 EP2

Student zna i prawidłowo posługuje się
zwrotami i terminami z zakresu historii
starożytnej

K_W013 EP3

umiejętności

Student umie prawidłowo argumentować i
dowodzić swoich racji w dyskusji naukowej K_U061 EP4

Student umie  krytycznie analizować wybrane
antyczne teksty źródłowe i współczesną
historiografię

K_U032 EP5

kompetencje społeczne

Student rozumie i szanuje dorobek naukowy z
zakresu archeologii i historii starożytnej

K_K02
K_K031 EP7

Student rozumie społeczną rolę archeologii i
historii starożytnej K_K082 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia starożytności

Forma zajęć: wykład
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30

1. 1. Najstarsze cywilizacje Mezopotamii, początki osadnictwa w Syrii, Palestynie i Egipcie. 2. Dzieje
starożytnego Bliskiego Wschodu w okresie dominacji starobabilońskiej. 3. Ludy koczownicze w
dziejach Orientu. 4. Dzieje starożytnego Wschodu w okresie dominacji państwa nowoasyryjskiego.
5. Egipt a dzieje Mezopotamii, Syrii i Palestyny. 6. Początki osadnictwa na terenach greckich,
przybycie Greków. 7. Wielkie przemiany w świecie greckim epoki archaicznej. 8. Konflikty zbrojne
w świecie greckim i poza nim: wojny grecko-perskie, wojna peloponeska, wojna o hegemonię. 9.
Wyprawa Aleksandra, powstanie i dzieje świata hellenistycznego. 10.  Początki Rzymu w legendzie
i archeologii. 11.  Podboje Rzymu w Italii i pierwsze podboje pozaitalskie (do I w. p.n.e.). 12.  Wojny
domowe i przemiany ustrojowe w Rzymie do r. p.n.e. 13. Główne kierunki rzymskiej polityki
wewnętrznej i zewnętrznej w okresie pryncypatu. 14. Główne kierunki rzymskiej polityki
wewnętrznej i zewnętrznej w okresie 15. Schyłek i upadek Imperium Romanum.

2

Forma zajęć: ćwiczenia

30

1. 1. Najstarsze cywilizacje Mezopotamii. Sumerowie i Akadyjczycy. 2. Okoliczności powstania
państwa i dzieje starożytnego Egiptu. 3. Imperium asyryjskie i jego rola w historii Orientu. 4.
Mitanni, Hetyci i państewka posthetyckie na starożytnym Bliskim Wschodzie. 5. Babilonia stara i
nowa. 6. Imperium medyjsko-perskie, jego rozwój terytorialny i złamanie państwowości  po
najeździe macedońskim. 7. Epoka brązu  żelaza w dziejach Grecji. 8. Ustrój polityczny i społeczny
polis spartańskiej, 9. Ustrój polityczny i społeczny Aten. 10. Wyprawa Aleksandra i jej skutki dla
starożytnego świata. 11. Powstanie Rzymu - mit i rzeczywistość. 12..Kształtowanie się ustroju
Republiki Rzymskiej i jego kryzys w II- I wieku n.e. 13. Wojny domowe w państwie rzymskim 14.
Podstawy polityczne i społeczne pryncypatu. 15. Cesarstwo późne - dominat.

2

Metoda podająca (wykład); na pozostałych zajęciach (ćwiczenia) analiza i krytyka wybranych
źródeł starożytnych w oparciu o literaturę przedmiotu.Metody kształcenia

E. Wipszycka, B. Bravo (1998): Historia starożytnych Greków, t. 1 , Warszawa

E. Wipszycka, B. Bravo (2009): Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa

E. Wipszycka, B. Bravo (2010): Historia starożytnych Greków, t. 3, Warszawa

Grimal N. (2004): Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa

Hammond N. (1977): Dzieje Grecji, Warszawa

Jaczynowska M., Musiał D.,  Stępień M. (1999): Historia starożytna, Warszawa

Jaczynowska M., Pawlak M. (2009): Starożytny Rzym, Warszawa

Lengauer W. (1999): Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa

Mrozewicz L. (1999): Historia powszechna starożytność, Poznań

Roux G. (1998): Mezopotamia, Warszawa

Zabłocka J. (1982): Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8

SPRAWDZIAN

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin pisemny (wiedza i umiejętności z wykładów i literatury).
Zaliczenie ćwiczeń na postawie aktywności na zajęciach oraz opcjonalnie na podstawie
sprawdzianu pisemnego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i oceny z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 historia starożytności Arytmetyczna

2 historia starożytności [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

2 historia starożytności [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Alföldy G. (1991): Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań

Bright J. (199): Historia Izraela, Warszawa

Cameron A. (2005): Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa

Gibbon E. (2000): Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, Warszawa

Niwiński A. (1984): Mity i symbole religijne starożytnego Egiptu, Warszawa

Popko M. (1992): Huryci, Warszawa

Toynbee A. (2002): Hellenizm, Dzieje cywilizacji, Toruń

Vogt J. (1993): Upadek Rzymu, Warszawa

Zawadzki S. (2006): Król i świątynia w okresie nowobabilońskim, Szczecin

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

historia średniowiecza
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 65
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 6
Koordynator
przedmiotu: prof. dr hab.  STEFAN  KWIATKOWSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  STEFAN  KWIATKOWSKI
dr RAFAŁ  SIMIŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami historii średniowiecznej Polski: przemianami społecznymi,
rozwojem gospodarczym, formami ustrojowymi, funkcjonowaniem państwa i kościoła
Umiejętność analizy źródeł wczesnośredniowiecznych

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna faktografię dotyczącą dziejów
Polski średniowiecznej K_W021 EP1

Student opisuje i charakteryzuje zmiany
polityczne i społeczno-gospodarcze w Polsce w
średniowieczu

K_W022 EP2

Student ma wiedzę o dyskusyjnych kwestiach
historii średniowiecznej Polski K_W023 EP3

umiejętności

Student krytycznie ocenia literaturę
mediewistyczną K_U031 EP4

Student ocenia działania władców Polski na
arenie międzynarodowej i w zakresie spraw
wewnętrznych

K_U072 EP5

Student analizuje uwarunkowania polityczne,
społeczne i gospodarcze funkcjonowania władzy
książęcej (królewskiej) w Polsce
średniowiecznej

K_U073 EP6

kompetencje społeczne
Ma świadomość różnic międzykulturowych,
powstałych na skutek odmiennych losów
historycznych różnych narodów i ras.

K_K081 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia średniowiecza

Forma zajęć: wykład

21. Zajęcia organizacyjne 5

42.  Rozpad świata karolińskiego i kształtowanie się państw słowiańskich 5

43. Powstanie i organizacja państwa pierwszych Piastów 5

44. Odbudowa i reorganizacja państwa. Relacje polityczne z sąsiadami, sprawy wewnętrzne (do
1138 r.) 5
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35. Zmiany polityczne i społeczno-gospodarcze w okresie rozbicia dzielnicowego 5

26. Zjednoczenie ziem polskich na przełomie XIII i XIV w 5

27. Dzieje Polski pod rządami Andegawenów i Władysława Jagiełły 5

38. Jagiellonowie w okresie potęgi - konflikty z Zakonem Krzyżackim, polityka dynastyczna 5

39. Zmiany ustrojowe w Polsce XV w. 5

310. Kościół w późnośredniowiecznej Polsce 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. 1. Zajęcia organizacyjne 5

32.  Kształtowanie się państw słowiańskich: IX-X w. Od związków  plemiennych do monarchii
chrześcijańskich (Morawy, Czechy, Połabie i Ruś) 5

33. Społeczeństwa plemienne. Państwo pierwszych Piastów. Rody, wiece, książęta. Drużyna i grody.
Przyjęcie chrztu. Rozwój instytucji Kościoła (biskupstwa, opactwa, prawo) 5

34. Czasy Bolesława Chrobrego. Zjazd i synod w 1000 r. Polityka, wojny, sojusz z cesarzem.
Utworzenie własnego Kościoła. Najstarsze budowle (Gniezno, Kraków, Lednica) 5

35. Przyroda, krajobraz, wieś i życie codzienne w XII-XIII w. Formy osadnictwa, działy gospodarki.
Prawo książęce (daniny i powinności) 5

36. Miasta, targi, handel i szlaki drożne XIII-XIV w. Lokacje na prawie niemieckim. Najazdy Tatarów
1241, 1259,1287. Wojskowość, bitwy. Zmiany etniczne (obcy i wykluczeni) 5

67. Demografia, zdrowotność, choroby i epidemie. Klęski elementarne w Europie XIV-XV w. Wiedza i
lecznictwo, szpitale, łaźnie, leprozoria 5

68. Społeczeństwo stanowe. Władza królewska i jej ograniczenia. Przywileje dla Kościoła i rycerstwa.
Rola polityczna i gospodarcza. Stanowisko wobec króla 5

19. Kolokwium zaliczeniowe 5

Wykład z prezentacją. Dyskusja na podstawie zadanej literatury przedmiotu, analiza wskazanych
tekstów historiograficznychMetody kształcenia

J. Wyrozumski (1999): Dzieje Polski piastowskiej, w: Wielka Historia Polski, t. II, Kraków

K. Baczkowski (1999): Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1505), w: Wielka Historia Polski,
t. III, Kraków

S. Kwiatkowski (2006): Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa

S. Szczur (2002): Historia Polski: średniowiecze, Kraków

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7

EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

KOLOKWIUM

EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

wykład: Egzamin ustny (wiedza i umiejętności z wykładów, ćwiczeń i literatury)
Zaliczenie ćwiczeń na postawie kolokwium, aktywności na zajęciach i pracy pisemnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

wykład: ocena z egzaminu; ocena z ćwiczeń: z kolokwium (50%) według uzyskanych punktów:
>50% dst, 61-70% dst+, 71-80% db, 81-90% db+, 91-100% bdb; ocena za pracę pisemną 40%,
aktywność na zajęciach 10%

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 historia średniowiecza Ważona

5 historia średniowiecza [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,50

5 historia średniowiecza [wykład] egzamin 0,50

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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A. Pleszczyński (2008): Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034). Narodziny
stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin
B. Kürbis (2001): Na progach historii. O świadectwach do dziejów kultury Polski średniowiecznej,
Poznań

D. Piwowarczyk (2000): Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek), Warszawa

G. Labuda (2002): Mieszko I, Wrocław

G. Labuda (2008): Mieszko II. Król Polski 1025-1034, Poznań (II wyd.)

G. Labuda (2000): Święty Wojciech biskup-męczennik. Patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław

G. Myśliwski (1999): Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni, Warszawa

H. Samsonowicz (2009): Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław (II wyd.)

I. Skierska (2003): Obowiązek mszalny w Polsce średniowiecznej, Warszawa

J. Banaszkiewicz (2010): Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad
wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa (II wyd.)

J. Banaszkiewicz (2002): Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław

J. Dobosz (2011): Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań

J. Dobosz (2002): Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań

J. Dowiat (1966): Chrzest Polski, Warszawa

J. Kłoczowski (2010): Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin

J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański (1990): Władysław II Jagiełło, Wrocław

J. Kurtyka (2001): Odrodzone Królestwo, Kraków

J. Nikodem (2009): Jadwiga - król Polski, Wrocław

J. Strzelczyk (1999): Bolesław Chrobry, Poznań

J. Strzelczyk (1992): Mieszko Pierwszy, Poznań

J. Wenta (2011): Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz
geograficzne konteksty powstania, Toruń

J. Wyrozumski (1982): Kazimierz Wielki, Wrocław

K. Modzelewski (2001): Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek, Poznań (II
wyd.)

K. Skwierczyński (2005): Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław

L. Leciejewicz (1989): Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy,
Wrocław-Warszawa-Kraków
M. Bogucka, H. Samsonowicz (1986): Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej,
Wrocław

P. Guzowski (2008): Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków

P. Urbańczyk (2008): Trudne początki Polski, Wrocław

P. Wiszewski (2008): Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około
1138 roku), Wrocław
R. Michałowski (2005): Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego, Wrocław

S. Gawlas (1996): O nowy kształt zjednoczonego Królestwa, Warszawa

S. Kwiatkowski (1980): Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w
Polsce do końca XIII w., Warszawa-Poznań-Toruń

T. Jasiński (2008): O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków

T. Jurek (1998): Obce rycerstwo na Śląsku, Poznań (wyd. II)

W. Bielak (2011): Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich, Lublin

Z. Dalewski (1996): Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsca i uroczystość inauguracji władcy w
Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa

Z. Kurnatowska (2002): Początki Polski, Poznań

Literatura
uzupełniająca
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Z. Piech (2004): Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli i władzy Jagiellonów, Warszawa

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

21Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%) , semestr: 4 -
język angielski (100%) , semestr: 5 - język angielski
(100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 30 ZO

34 lektorat 30 ZO

3 45 lektorat 60 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2 z zakresu:
1.mówienia
2.czytania
3.słuchania
4.pisania

Wymagania wstępne: Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności obejmująca poziom B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna fachową terminologię z zakresu archeologii
w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 K_W011 EP1

Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i
odtwarzać je w różnych wzorach sytuacyjnych  K_W012 EP4

umiejętności

Student potrafi wyrażać opinie, udzielać
rekomendacji, określać upodobania  i
zainteresowania, co stanowi bazę do ćwiczeń
konwersacyjnych. 

K_U091 EP5

Potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w
sposób jasny i zrozumiały.  K_U092 EP6

Wykazuje aktywną postawę w ciągłym
kształceniu się i doskonaleniu kompetencji
językowych

K_U123 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów do popularyzowania wiedzy o
dziedzictwie archeologicznym w języku
angielskim

K_K041 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

1/3



30

1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

3

30

2. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

4

60

3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

5

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
opracowanie projektu
gry symulacyjne
praca w grupach
rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych

Metody kształcenia

John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, Karen Richardson, John Sydes, Marie Kavanagh :
The Business (preintermediate, Intermediate, upper-intermediate
Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvory, Kate Pickering, Rebecca Robb Benne : global
(pre-Interrmediat, intermediate, upper-intermediate)

Sue Kay, Vaughan JonesNew : Inside Out (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP4,EP5EGZAMIN USTNY

EP1,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP9KOLOKWIUM

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu sprawności rozumienia czytania,
słuchania, produkcja języka pisanego.
Zaliczenie w formie wypowiedzi ustnej: pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.
Egzamin w formie pisemnej: test z zadaniami otwartymi np. napisanie listu, podania, oferty itd.,
polecenia zadań zamkniętych.
Egzamin w formie wypowiedzi ustnej:
Pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog
prace pisemne
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

egzamin ustny 40%, egzamin pisemny 40%, prace pisemne 20%

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język angielski Nieobliczana

3 język angielski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język angielski Nieobliczana

4 język angielski [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język angielski Nieobliczana

5 język angielski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



2Udział w egzaminie/zaliczeniu

28Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język francuski (100%) , semestr: 4 -
język francuski (100%) , semestr: 5 - język francuski
(100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 30 ZO

34 lektorat 30 ZO

3 45 lektorat 60 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2 z zakresu:
1.mówienia
2.czytania
3.słuchania
4.pisania

Wymagania wstępne: Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności obejmująca poziom B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna fachową terminologię z zakresu archeologii
w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 K_W011 EP1

Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i
odtwarzać je w różnych wzorach sytuacyjnych  K_W012 EP4

umiejętności

Student potrafi wyrażać opinie, udzielać
rekomendacji, określać upodobania  i
zainteresowania, co stanowi bazę do ćwiczeń
konwersacyjnych. 

K_U091 EP5

Potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w
sposób jasny i zrozumiały.  K_U092 EP6

Wykazuje aktywną postawę w ciągłym
kształceniu się i doskonaleniu kompetencji
językowych

K_U123 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów do popularyzowania wiedzy o
dziedzictwie archeologicznym w języku
francuskim

K_K041 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

1/3



30

1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

3

30

2. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

4

60

3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

5

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
opracowanie projektu
gry symulacyjne
praca w grupach
rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych

Metody kształcenia

Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat: Edito B2+, Didier, (2006):  , ParisLiteratura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

28Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP4,EP5EGZAMIN USTNY

EP1,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP9KOLOKWIUM

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu sprawności rozumienia czytania,
słuchania, produkcja języka pisanego.
Zaliczenie w formie wypowiedzi ustnej: pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.
Egzamin w formie pisemnej: test z zadaniami otwartymi np. napisanie listu, podania, oferty itd.,
polecenia zadań zamkniętych.
Egzamin w formie wypowiedzi ustnej:
Pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.
prace pisemne
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

egzamin ustny 40%, egzamin pisemny 40%, prace pisemne 20%

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język francuski Nieobliczana

3 język francuski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język francuski Nieobliczana

4 język francuski [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język francuski Nieobliczana

5 język francuski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański (100%) , semestr: 4 -
język hiszpański (100%) , semestr: 5 - język
hiszpański (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 30 ZO

34 lektorat 30 ZO

3 45 lektorat 60 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Opanowanie języka hiszpańskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza zna terminologię fachową z zakresu archeologii
w języku obcym na poziomie B2 K_W011 EP1

umiejętności
potrafi porozumieć się oraz czytać teksty ze
zrozumieniem w języku hiszpańskim na
poziomie B2

K_U091 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do popularyzowania wiedzy o
dziedzictwie archeologicznym w języku
hiszpańskim

K_K041 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

30

1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

3

30

2. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

4

1/2



60

3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

5

Metoda podająca.
Metoda nauczania praktycznego.Metody kształcenia

Podręcznik do języka hiszpańskiegoLiteratura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

28Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP5SPRAWDZIAN

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

pozytywna ocena ze sprawdzianów i prac pisemnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

oceny cząstkowe ze sprawdzianów (50%, ocena za prace pisemne (50%)

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język hiszpański Nieobliczana

3 język hiszpański [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język hiszpański Nieobliczana

4 język hiszpański [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język hiszpański Nieobliczana

5 język hiszpański [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

język łaciński
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - ---, semestr: 2 - ---
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1
41 lektorat 30 ZO

22 lektorat 30 ZO

Razem 60 6
Koordynator
przedmiotu: mgr JOWITA  ZABUSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Poznanie przez studenta wybranych zagadnień fleksyjnych i syntaktycznych w łacinie, wykorzystanie ich w
tranlakcji.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Odczytuje teksty łacińskie z różnych epok
historycznych K_W021 EP1

umiejętności
Posługuje się słownikiem łacińsko-polskim. K_U031 EP4

Tłumaczy proste teksty K_U032 EP7

kompetencje społeczne szanuje zabytki piśmiennictwa łacińskiego jako
europejskiego dorobku kulturowego K_K081 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język łaciński

Forma zajęć: lektorat

61. Alfabet i wymowa w łacinie. 1

122. Fleksja rzeczowników i przymiotników łacińskich. 1

123. Koniugacja czasowników trzech tematów trybu oznajmującego i rozkazującego. 1

204. Przekład i analiza zdań łacińskich. 2

105. Zapoznanie z wybranymi dewizami, zwrotami i skrótami łacińskimi. 2

Metoda podająca.
Metoda nauczania praktycznego.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP4,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Jurewicz i inni (1994): Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych.

Korpanty : słownik łacińsko-polski
Literatura podstawowa

Michalunio (2005): Dicta

Wielewski (1994): Krótka gramatyka językałacińskiego.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Forma i warunki
zaliczenia

pozytywna ocena ze sprawdzianów i prac pisemnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

oceny cząstkowe ze sprawdzianów (50%, ocena za prace pisemne (50%)

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 język łaciński Nieobliczana

1 język łaciński [lektorat] zaliczenie z
oceną

2 język łaciński Nieobliczana

2 język łaciński [lektorat] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 -
język niemiecki (100%) , semestr: 5 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 30 ZO

34 lektorat 30 ZO

3 45 lektorat 60 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2 z zakresu:
1.mówienia
2.czytania
3.słuchania
4.pisania

Wymagania wstępne: Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności obejmująca poziom B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna fachową terminologię z zakresu archeologii
w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 K_W011 EP1

Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i
odtwarzać je w różnych wzorach sytuacyjnych  K_W012 EP4

umiejętności

Student potrafi wyrażać opinie, udzielać
rekomendacji, określać upodobania  i
zainteresowania, co stanowi bazę do ćwiczeń
konwersacyjnych. 

K_U091 EP5

Potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w
sposób jasny i zrozumiały.  K_U092 EP6

Wykazuje aktywną postawę w ciągłym
kształceniu się i doskonaleniu kompetencji
językowych

K_U123 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów do popularyzowania wiedzy o
dziedzictwie archeologicznym w języku
niemieckim

K_K041 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

1/3



30

1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

3

30

2. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

4

60

3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

5

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
opracowanie projektu
gry symulacyjne
praca w grupach
rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych

Metody kształcenia

Aspekte 2 (B2) Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio C :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

28Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP4,EP5EGZAMIN USTNY

EP1,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP9KOLOKWIUM

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu sprawności rozumienia czytania,
słuchania, produkcja języka pisanego.
Zaliczenie w formie wypowiedzi ustnej: pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.
Egzamin w formie pisemnej: test z zadaniami otwartymi np. napisanie listu, podania, oferty itd.,
polecenia zadań zamkniętych.
Egzamin w formie wypowiedzi ustnej:
Pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.
prace pisemne
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

egzamin ustny 40%, egzamin pisemny 40%, prace pisemne 20%

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język niemiecki Nieobliczana

3 język niemiecki [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język niemiecki Nieobliczana

4 język niemiecki [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język niemiecki Nieobliczana

5 język niemiecki [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język rosyjski (100%) , semestr: 4 -
język rosyjski (100%) , semestr: 5 - język rosyjski
(100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
33 lektorat 30 ZO

34 lektorat 30 ZO

3 45 lektorat 60 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2 z zakresu:
1.mówienia
2.czytania
3.słuchania
4.pisania

Wymagania wstępne: Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności obejmująca poziom B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i
odtwarzać je w różnych wzorach sytuacyjnych  K_W011 EP4

umiejętności

Student potrafi wyrażać opinie, udzielać
rekomendacji, określać upodobania  i
zainteresowania, co stanowi bazę do ćwiczeń
konwersacyjnych. 

K_U091 EP5

Potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w
sposób jasny i zrozumiały.  K_U092 EP6

Tworzy spójny i logiczny tekst na dany temat w
postaci listu formalnego, nieformalnego,
recenzji 

K_U093 EP7

Wykazuje aktywną postawę w ciągłym
kształceniu się i doskonaleniu kompetencji
językowych

K_U124 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów do popularyzowania wiedzy o
dziedzictwie archeologicznym w języku
rosyjskim

K_K041 EP1

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

1/3



30

1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

3

30

2. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

4

60

3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym
z celów nauczania na poziomie B2.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

5

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
opracowanie projektu
gry symulacyjne
praca w grupach
rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych

Metody kształcenia

Pado A., start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, WSiP :  , Warszawa

Ślęzak-Gwizdała A., Tatarchyk O.,  : Ekspres na Wsch  ód, Kurs języka rosyjskiego B1-B2, Cogit

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Vot i my cz 2 i 3 :  , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP7EGZAMIN USTNY

EP1,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP7KOLOKWIUM

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu sprawności rozumienia czytania,
słuchania, produkcja języka pisanego.
Zaliczenie w formie wypowiedzi ustnej: pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.
Egzamin w formie pisemnej: test z zadaniami otwartymi np. napisanie listu, podania, oferty itd.,
polecenia zadań zamkniętych.
Egzamin w formie wypowiedzi ustnej:
Pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.
prace pisemne
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

egzamin ustny 40%, egzamin pisemny 40%, prace pisemne 20%

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język rosyjski Nieobliczana

3 język rosyjski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język rosyjski Nieobliczana

4 język rosyjski [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język rosyjski Nieobliczana

5 język rosyjski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



2Udział w egzaminie/zaliczeniu

28Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-A-O-I-S-19/20Z

metodyka badań archeologicznych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
archeologia

US50AIJ2674_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 52

ćwiczenia 15 ZO

laboratorium 30 ZO

wykład 15 E

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr GRZEGORZ  KIARSZYS

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr MARTA  CHMIEL-CHRZANOWSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy na temat najważniejszych metod badawczych i analiz stosowanych w archeologii.
Opanowanie umiejętności obsługi instrumentów geodezyjnych.
Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wykonywania dokumentacji terenowej.

Wymagania wstępne: wiedza w zakresie szkoły średniej z geografii i geometrii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozróżnia podstawowe metody archeologicznej
prospekcji terenowej

K_W01
K_W051 EP1

Student zna zasadnicze elementy warsztatu
archeologicznego

K_W01
K_W062 EP2

Student  definiuje podstawy wiedzy na temat celu i zasad
wykonywania archeologicznej dokumentacji terenowej K_W05

K_W063 EP3

umiejętności

Student posługuje się przyrządami i sprzętem
geodezyjnym: niwelatorem, teodolitem, tachimetrem

K_U07
K_U101 EP5

Student wytycza siatkę arową i wykop archeologiczny
oraz dokonuje pomiarów terenowych

K_U07
K_U102 EP7

Student sporządza poprawną dokumentację opisową
sekwencji stratygraficznej, dokumentację fotograficzną i
rysunkową

K_U073 EP8

Student czyta i interpretuje mapę K_U074 EP10

kompetencje społeczne
Student rozumie konieczność prowadzenia badań
zgodnie z zasadami metodyki

K_K05
K_K071 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metodyka badań archeologicznych

Forma zajęć: wykład

21. Metody w archeologii i ich rola w prowadzeniu badań archeologicznych. Wprowadzenie 2

7
2. Najważniejsze nieinwazyjne metody badawcze w archeologii: metody geofizyczne, fotografia lotnicza,
LiDAR, badania powierzchniowe 2

43. Metody inwazyjne w archeologii (wiercenia, sondaże, badania wykopaliskowe i ich dokumentacja). 2

1/3



2
4. Metody analiz materiałów organicznych i badania interdyscyplinarne (archeobotanika, palinologia,
archeozoologia, metoda okrzemkowa, metoda malakologiczna, antropologia fizyczna). 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zasady prowadzenia pomiarów geodezyjnych. Przeliczanie reperów i skal 2

62. Zasady posługiwania się mapą, czytanie mapy topograficznej i planu 2

33. Podstawy wykonywania dokumentacji archeologicznej: plany, profile, dokumentacja opisowa 2

24. Zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej 2

25. Cel i zasady prowadzenia badań powierzchniowych 2

Forma zajęć: laboratorium

21. Cel i zasady prowadzenia badań powierzchniowych (wypełnianie karty KEZA) 2

82. Posługiwanie się teodolitem i tachimetrem. Przetwarzanie pomiarów tachimetrycznych 2

103. Wykonywanie pomiarów odległości i kątów, tyczenie wykopów, wyznaczanie siatki arowej 2

84. Podstawy wykonywania dokumentacji archeologicznej: plany, profile, dokumentacja opisowa 2

25. Pomiary GPS 2

Prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne, dyskusja obserwowana, laboratoria, praca w grupach, wykłady
Metody kształcenia

Barker P (1994): Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa

Harris E.C (1989): Zasady stratygrafii archeologicznej, Warszawa

Kobyliński Z. (red.)  (1999): Metotodyka ratowniczych badań archeologicznych, Warszawa

Kobyliński Z. (red.)  (1998): Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa

Renfrew C., Bahn P.  (2002): Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa

Literatura podstawowa

Lamparski P.  (2009): Wyniki pofilowań radarowych osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Boguszewie, gm. Gruta, ,
Archeologia epok brązu i żelaza, t. 1, Toruń

Ławecka D.  (2003): Wstęp do archeologii, Warszawa - Kraków
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP9EGZAMIN PISEMNY

EP10,EP5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.
Warunki zaliczenia Wykładu:
- egzamin pisemny (obejmujący wiedzę z wykładów oraz wskazanej literatury)

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne:
- obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- prawidłowe wykonywanie ćwiczeń - oceny cząstkowe za opanowanie kolejnych umiejętności

ocena za ćwiczenia to średnia arytmetyczna obliczona z ocen cząstkowych otrzymanych za zadania wykonywane
podczas zajęć,
ocena za zajęcia laboratoryjne to średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych otrzymanych za  za zadania wykonywane
podczas zajęć,

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Składowe oceny końcowej z przedmiotu:
egzamin z wykładu 50%
ocena wystawiona z ćwiczeń 15%
ocena wystawiona z zajęć laboratoryjnych 35%

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 metodyka badań archeologicznych Ważona

2 metodyka badań archeologicznych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,15

2 metodyka badań archeologicznych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,35

2 metodyka badań archeologicznych [wykład] egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

23Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

nowoczesne techniki dokumentacji źródeł archeologicznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: dr GRZEGORZ  KIARSZYS

Prowadzący zajęcia: dr GRZEGORZ  KIARSZYS

Cele przedmiotu:

Omówienie podstawowych zasad wykonywania dokumentacji cyfrowej zabytków archeologicznych i układów
stratyfikacyjnych.
Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych o
dziedzictwie archeologicznym.
Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowymi funkcjami Systemów Informacji
Geograficznej.
Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu fotointerpretacji lotniczej dla potrzeb archeologicznych

Wymagania wstępne: Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada podstawową wiedzę na temat
Systemów Informacji Geograficznej K_W031 EP1

Student zna potencjalne zastosowania
wybranych aplikacji komputerowych na polu
archeologii

K_W032 EP2

Student zna podstawowe źródła danych
przestrzennych dostępne w sieci internet K_W033 EP3

Student ma wiedzę na temat archeologii
lotniczej

K_W01
K_W064 EP4

umiejętności

Student samodzielnie projektuje i wykonuje
prostą bazę danych GIS K_U071 EP5

Student wyszukuje i wykorzystuje cyfrowe
źródła kartograficzne

K_U01
K_U072 EP6

Student dokonuje cyfrowej obróbki zdjęć
lotniczych, opracowuje i analizuje rezultaty oraz
dokonuje ich interpretacji

K_U01
K_U02
K_U07

3 EP7

kompetencje społeczne

Student jest otwarty na stosowanie metod
cyfrowych w naukach humanistycznych.

K_K01
K_K021 EP8

Student jest gotów do podejmowania działań
mających na celu ochronę zabytków i
popularyzację wiedzy o dziedzictwie
archeologicznym z pomocą cyfrowych metod
archeologicznych

K_K06
K_K082 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne techniki dokumentacji źródeł archeologicznych

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



21. Podstawy wiedzy o Systemach Informacji Geograficznej 4

22. Mapy, układy odwzorowań, archiwalne źródła kartograficzne i inne dane przestrzenne 4

43. Geoportale. Cyfrowe źródła kartograficzne, warstwy WMS, WMTS i inne ogólnodostępne źródła
danych przestrzennych 4

154. Podstawy obróbki i interpretacji zdjęć lotniczych dla potrzeb archeologicznych 4

75. Tworzenie przykładowej bazy danych GIS i zarządzanie jej zawartością 4

dyskusja obserwowana, laboratoria, Prezentacje multimedialne, praca ze źródłami, zajęcia
praktyczneMetody kształcenia

Gregory I.N., Ell P.S.  (2007): Historical GIS. Technologies, Methodologies and Scholarship,
Cambridge
Kraków (2011): GIS – Systemy Informacji Geograficznej w archeologii – ogólna charakterystyka
wybranych zagadnień i rys historyczny (etap początkowy), w: R. Zapłata red., Digitalizacja
dziedzictwa archeologicznego, wybrane zagadnienia, s. 280-313., Lublin

Rączkowski W.  (2002): Archeologia lotnicza – metoda wobec teorii, Poznań

Rączkowski W.  (2012): Metody w archeologii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A.
Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (s. 367–406), Poznań
Rączkowski W.  (2009): Zobaczyć ukryte. Zdjęcia lotnicze w archeologii, w: T. Sawicki red., Studia
nad dawną Polską, t. 2., s. 133-135., Gniezno

Szczepanek R.  (2013): Systemy Informacji przestrzennej z Quantum GIS, Kraków

Literatura podstawowa

Brandon J., Wescott K. L. (red.)  (2000): Practical applications of GIS for archaeologists. A
predictive modeling toolkit, London
Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Zagórski P. (2011): Analizy przestrzenne (GIS) w badaniach
archeologicznych wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z terenu Ziemi Chełmskiej, w: R.
Zapłata red., Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego, wybrane zagadnienia, s. 120-131., Lublin

Kiarszys G. (2015): Trzy światy średniowiecza. Iuxta Castrum Sandouel, Szczecin

Musson Ch., Palmer R., Campana S.  (2013): Flights Into The Past. Aerial photography, photo
interpretation and mapping for archaeology, Cambridge
Nowakowski J., Prinke A., Rączkowski W. (red.)  (2005): Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w
polskiej archeologii, Poznań
Piotrowski W. (2005): Wykopaliska biskupińskie z lotu ptaka - próba podsumowania, w: J.
Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski red., Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej
archeologii, s. 27-49., Poznań

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za wykonywane na
zajęciach zadania. Student otrzymuje ocenę cząstkową za każde zadanie. Przy wystawianiu oceny
cząstkowej bierze się pod uwagę poprawność wykonania określonego zadania. Warunek zaliczenia
przedmiotu: uzyskanie oceny 3 lub wyższej  (obliczonej jako średnia arytmetyczna z ocen
cząstkowych).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu: średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych.

Metoda obliczania
oceny końcowej 4 nowoczesne techniki dokumentacji źródeł

archeologicznych Ważona

4 nowoczesne techniki dokumentacji źródeł
archeologicznych [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

numizmatyka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 konwersatorium 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: ANDRZEJ  JANOWSKI

Prowadzący zajęcia: ANDRZEJ  JANOWSKI

Cele przedmiotu:

1) zaznajomienie studentów z podstawą terminologią z zakresu numizmatyki;
2) zaznajomienie studentów z podstawową literaturą, w której należy poszukiwać informacji o numizmatach;
4) zapoznanie studentów z historią, ewolucją pieniądza oraz organizacją mennictwa i obiegu monetarnego
starożytnego i średniowiecznego w Europie i na Bliskim Wschodzie;
5) uświadomienie studentom znaczenia i użyteczności znalezisk monetarnych w badaniach archeologicznych.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje podstawową terminologię
numizmatyczną K_W011 EP1

Student opisuje historię i ewolucję pieniądza na
terenie Europy i Bliskiego Wschodu K_W022 EP2

umiejętności
Student wstępnie klasyfikuje numizmaty K_U021 EP3

Student wyszukuje niezbędną w pracy
archeologa literaturę numizmatyczną K_U032 EP4

kompetencje społeczne

Student docenia wartość źródeł
numizmatycznych K_K081 EP5

Jest gotów do przestrzegania etyki zawodowej
podczas poszukiwania numizmatów w trakcie
badań archeologicznych.

K_K072 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: numizmatyka

Forma zajęć: konwersatorium

21. 1 Numizmatyka jako nauka, moneta jako źródło - definicje i podstawowe pojęcia 3

22. Początki pieniądza. Od wymiany barterowej do pieniądza kruszcowego 3

23. Kruszce w systemach wartości 3

24. Ikonografia monet. Treść i symbolika stempla. Legenda i jej składowe 3

25. Produkcja, prawo, przywileje i organizacja mennictwa na przykładzie mennictwa
średniowiecznego 3

26. Skarby i pojedyncze znaleziska monetarne 3

17. Mennictwo starożytnej Grecji 3
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18. Mennictwo celtyckie 3

19. Mennictwo starożytnego Rzymu 3

110. Mennictwo bizantyjskie 3

211. Pieniądz arabski i jego napływ w rejon Morza Bałtyckiego 3

212. Średniowieczne mennictwo zachodnioeuropejskie 3

213. Historia pieniądza polskiego do upadku Państwa Polskiego 3

214. Historia pieniądza zachodniopomorskiego do upadku Księstwa Pomorskiego 3

215. Przepływ pieniądza, jednostki wagowo-pieniężne i ceny towarów w basenie Morza Bałtyckiego
we wczesnym średniowiecza 3

116. Moneta fałszywa 3

117. Pozaekonomiczne funkcje monet 3

218. Kolokwium sprawdzające 3

prezentacja multimedialna, samodzielna praca studentów z zadaną literaturąMetody kształcenia

J. Adamczyk (2004): Płacidła w Europie środkowej i wschodniej w średniowieczu, Warszawa

S. Suchodolski (2011): Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym,
historycznym i ikonograficznym, Warszawa
W. Dzieduszycki (1995): Kruszcze w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski
wczesnośredniowiecznej, , Poznań

Literatura podstawowa

R. Kiersnowski (2008): Historia - pieniądz - herb. Opera selecta, Warszawa

Z. Żabiński (1989): Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP6PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

- obecność na zajęciach (brak obecności na 3 lub więcej zajęciach wymaga napisania dodatkowej
pracy semestralnej)
- ocena prezentowanych referatów;
- aktywność w trakcie zajęć;
- ocena pozytywna z kolokwium
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

kolokwium 60%, referat 20%, aktywność na zajęciach 20%.

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 numizmatyka Ważona

3 numizmatyka [konwersatorium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 11 wykład 8 ZO

Razem 8 1
Koordynator
przedmiotu: dr hab. BARTŁOMIEJ  TOSZEK

Prowadzący zajęcia: dr hab. BARTŁOMIEJ  TOSZEK

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony praw autorskich i praw własności
przemysłowej

Wymagania wstępne: Odpowiadająca uzyskanej dotychczas wiedzy i doświadczeniu życiowemu studentów umiejętność kwalifikacji
prawnej stosunków społecznych na płaszczyźnie cywilnoprawnej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie pojęcie praw autorskich na
gruncie prawa międzynarodowego i krajowego,
posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i
zasad związanych z ochroną własności
intelektualnej i własności przemysłowej

K_W111 EP1

Student wie jakie prawa przysługują twórcy,
autorowi i wynalazcy, ile one trwają, jakiej
ochronie podlegają

K_W112 EP2

umiejętności

Student potrafi dokonać kwalifikacji prawnej
określonych stanów faktycznych z udziałem
osób posiadających prawa autorskie lub prawa
własności przemysłowej oraz naruszających te
prawa

K_U121 EP3

kompetencje społeczne

Student docenia znaczenie praw autorskich i
praw własności intelektualnej dla twórców i
wykazuje odpowiednią wrażliwość w sytuacjach
związanych z naruszeniem tych praw

K_K071 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do międzynarodowego i krajowego prawa autorskiego: ujęcie podmiotowe i
przedmiotowe, zasady 1

22. Pojęcie autora, autorskich praw osobistych i majątkowych, czasu i zakresu ich ochrony 1

23. Prawo własności przemysłowej: pojęcie wynalazku, ochrona patentowa, licencyjna i szczególna 1

24. Wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne 1

wykład, praca z tekstami aktów prawnychMetody kształcenia
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Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej , (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776
ze zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1191 ze zm.)

Literatura podstawowa

Michniewicz G.  (2016): Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) (2018): Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

8Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 zadane pytania podczas egzaminu ustnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny dostateczna, dobra i b. dobra stanowią wynik poprawnych odpowiedzi na odpowiednio: 1, 2
lub 3 pytania

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Nieobliczana

1 ochrona własności intelektualnej [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład monograficzny

prahistoria magii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
archeologia

HUM50AIJ3440_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 wykład 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu:
Przedstawienie różnych sposobów postrzegania świata duchowego przez społeczności na przestrzeni pradziejów i
średniowiecza.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu religii i wierzeń

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna przemiany kulturowe w zakresie wierzeń i religii. K_W01

K_W021 EP1

umiejętności
Umie rozpoznać i nazwać źródła archeologiczne ze sfery
funeralnej i wierzeniowej.

K_U01
K_U021 EP2

kompetencje społeczne

Dostrzega współczesne zróżnicowanie kulturowe Europy
i zdaje sobie sprawę ze zróżnicowanej genezy
powstawania religii, które swoje korzenie mają często w
wierzeniach z czasów przedhistorycznych.

K_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: prahistoria magii

Forma zajęć: wykład

21. Wierzenia i religie w paleolicie i mezolicie. 4

62. Wierzenia i religie w neolicie. 4

63. Wierzenia i religie w epoce brązu i halsztacie. 4

64. Wierzenia i religie w okresie przedrzymskim i rzymskim. 4

55. Wierzenia i religie w okresie wędrówek ludów i wczesnym średniowieczu. 4

56. Wierzenia i religie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. 4

Wykład z prezentacją multimedialną.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Gąssowski Jerzy (2008): Prahistoria sztuki, Trio, Warszawa

Krzak Zygmunt (2001): Megality Świata, Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków

Szafrański Włodzimierz (1979): Pradzieje religii w Polsce, Iskry, Warszawa

Literatura podstawowa

Duczko Władysław (2016): Moce Wikingów. Świat wczesnośreniowiecznych Skandynawów, Instytut Wydawniczy Erica,
Warszawa

Duczko Władysław (2016): Moce Wikingów. Światy i zaświaty wczesnośredniowiecznych Skandynawów., Instytut Wydawniczy
Erica, Warszawa

Gieysztor Aleksander (2006): Mitologia Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Witulski Maciej (2018): Współczesne czarownictwo. Dzieje religii wicca od legendarnych sabatów po wirtualne rytuały, Polskie
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie pisemne na ocenę pozytywną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt. ocena 3 od 11 pkt. , 13-14 pkt. ocena 3+ , 15-16 pkt. ocena 4 , 17-18 pkt.
ocena 4+ , 19-20 pkt. ocena 5

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prahistoria magii Arytmetyczna

4 prahistoria magii [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-A-O-I-S-19/20Z

proseminarium
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
archeologia

US50AIJ2674_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA HARABASZ

Prowadzący zajęcia: dr MARTA CHMIEL-CHRZANOWSKA

Cele przedmiotu:
Omówienie podstawowych zasad przygotowywania tekstów naukowych, aparatu przypisów. Poprawne sporządzanie
bibliografii. Tworzenie abstraktów, streszczeń, recenzji

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna zasady towarzyszące sporządzaniu tekstu
naukowego K_W011 EP1

umiejętności

Potrafi samodzielnie napisać tekst dotyczący stanu
badań nad opracowywanym zagadnieniem, w tym w
języku obcym

K_U091 EP4

Potrafi w pracy pisemnej odnieść się krytycznie do źródęł
jak i innych tekstów naukowych K_U032 EP6

kompetencje społeczne
ma świadomość potrzeby porządkowania i weryfikowania
informacji pochodzącej z różnych dziedzin nauki K_K011 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: proseminarium

Forma zajęć: konwersatorium

81. Zasady przygotowania tekstu naukowego 4

62. Sporządzenie przypisów w różnych systemach zapisu bibliograficznego 4

163. Sporządzanie abstraktów, streszczeń i recenzji 4

Zajęcia praktyczne, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami, prezentacje przygotowanych pracMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP4,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

30Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

- obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach
- przygotowanie prac

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

obecność 25% oceny
średnia z ocen za prace pisemne 75% oceny

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 proseminarium Ważona

4 proseminarium [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład monograficzny [moduł]

przedmiot do wyboru 1
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 wykład 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze szczegółowa problematyką badawczą w określonej dziedzinie. Prezentacja własnych
poszukiwań badawczych

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Zna podstawowe problemy badawcze z zakresu
archeologii i nauk historycznych

K_W01
K_W021 EP1

umiejętności
Umie stosować fachową terminologię oraz
klasyfikować źródła archeologiczne i
historyczne

K_U01
K_U021 EP2

kompetencje społeczne Jest gotów do popularyzowania nauk
humanistycznych K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru 1

Forma zajęć: wykład

101.  Przedstawienie problematyki badawczej 2

102. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 2

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego 2

wykładMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej (50%). Uczestnictwo w zajęciach (50%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to ocena z wykładu
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podstawowe opracownia będące podstawą szczegółowej tematyki wykładu monograficznego :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi :Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 przedmiot do wyboru 1 Ważona

2 przedmiot do wyboru 1 [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład monograficzny [moduł]

przedmiot do wyboru (wykład)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 wykład 30 ZO

2 24 wykład 30 ZO

Razem 60 4
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze szczegółowa problematyką badawczą w określonej dziedzinie. Prezentacja własnych
poszukiwań badawczych

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Zna podstawowe problemy badawcze z zakresu
archeologii i nauk historycznych

K_W01
K_W021 EP1

umiejętności
Umie stosować fachową terminologię oraz
klasyfikować źródła archeologiczne i
historyczne

K_U01
K_U021 EP2

kompetencje społeczne Jest gotów do popularyzowania nauk
humanistycznych K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru (wykład)

Forma zajęć: wykład

101.  Przedstawienie problematyki badawczej 2

102. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 2

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego 2

104.  Przedstawienie problematyki badawczej 4

105. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 4

106. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego 4

wykładMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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podstawowe opracownia będące podstawą szczegółowej tematyki wykładu monograficznego :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi :Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki
zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej (50%). Uczestnictwo w zajęciach (50%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to ocena z wykładu

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 przedmiot do wyboru (wykład) Ważona

2 przedmiot do wyboru (wykład) [wykład] zaliczenie z
oceną

4 przedmiot do wyboru (wykład) Ważona

4 przedmiot do wyboru (wykład) [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład monograficzny [moduł]

przedmioty do wyboru 2
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: prof. dr hab.  MARIAN  RĘBKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze szczegółowa problematyką badawczą w określonej dziedzinie. Prezentacja własnych
poszukiwań badawczych

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Zna podstawowe problemy badawcze z zakresu
archeologii i nauk historycznych

K_W01
K_W021 EP1

umiejętności
Umie stosować fachową terminologię oraz
klasyfikować źródła archeologiczne i
historyczne

K_U01
K_U021 EP2

kompetencje społeczne Jest gotów do popularyzowania nauk
humanistycznych K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmioty do wyboru 2

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie problematyki badawczej 6

12.  Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 6

273. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego 6

wykładMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej (50%). Uczestnictwo w zajęciach (50%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to ocena z wykładu
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podstawowe opracownia będące podstawą szczegółowej tematyki wykładu monograficznego :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi :Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 przedmioty do wyboru 2 Ważona

6 przedmioty do wyboru 2 [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3
75 seminarium 30 ZO

76 seminarium 30 ZO

Razem 60 14
Koordynator
przedmiotu: prof. dr hab.  MARIAN  RĘBKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

celem przedmiotu jest przygotowanie pracy licencjackiej na wybrany przez studenta temat (po konsultacjach z
promotorem) spełniającej obowiązujące wymogi; wdrożenie podstawowych zasad warsztatu naukowo-
pisarskiego; przygotowanie do II stopnia studiów i wyboru tematyki pracy magisterskiej
Umiejętność tworzenia różnorodnych prac pisemnych zarówno w formie długiej jak praca dyplomowa, ale także
w formie krótkiej jak esej, sprawozdanie, recenzja

Wymagania wstępne: ogólne zasady warsztatu pracy naukowej, przypomnienie zasad gramatyki i ortografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

omawia podstawowe zasady konstruowania
pracy naukowej K_W011 EP1

definiuje najważniejsze zagadnienia w
kontekście wybranej problematyki K_W022 EP2

umiejętności

potrafi wskazać i omówić główne problemy
ujęte w rozprawie, stosując fachową
terminologię

K_U011 EP4

zbiera i analizuje materiały niezbędne do
przygotowania pracy dyplomowej K_U032 EP5

poprawnie (merytorycznie, językowo,
graficznie) prezentuje rezultaty swojej pracy w
formie pisemnej

K_U063 EP6

kompetencje społeczne

rozumie konieczność przestrzegania norm
etycznych i wagę samodzielnego przygotowania
rozprawy naukowej

K_K071 EP7

uznaje i szanuje różne punkty widzenia
determinowane min. przez różnorodność
paradygmatów

K_K082 EP8

świadomie podejmuje próbę nowego ujęcia
analizowanej tematyki odnoszące się krytycznie
do dotychczasowych ustaleń istniejących w
literaturze przedmiotu

K_K013 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

51. wybór tematu pracy 5
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52. "kwestionariusz pytań", dobór odpowiedniej literatury 5

53. konstruowanie tematu pracy, sporządzenie planu pracy 5

154. praca nad kolejnymi rozdziałami, przygotowanie części graficznej pracy 5

55. przygotowanie do obrony pracy 6

256. Realizacja kolejnych etapów (rozdziałów) pracy dyplomowej. 6

spotkania w celu konsultacji, dyskusja nad tematami poszczególnych prac, w przypadku prac
źródłowych praca z konkretnym materiałemMetody kształcenia

Pioterek P., Zieleniecka B. (1997): Technika pisania prac dyplomowych, , Poznań

Węglińska M.  (1997): Jak pisać pracę magisterską, Kraków
Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

24Studiowanie literatury

150Udział w konsultacjach

60Przygotowanie projektu / eseju / itp.

50Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 350

Liczba punktów ECTS 14

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8

PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

zrealizowanie pracy dyplomowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

oceną końcową jest ocena uzyskana za pracę dyplomową.

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 seminarium dyplomowe Nieobliczana

5 seminarium dyplomowe [seminarium] zaliczenie z
oceną

6 seminarium dyplomowe Nieobliczana

6 seminarium dyplomowe [seminarium] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0
Koordynator
przedmiotu: mgr MARIUSZ  SIKORA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy
oraz prawach i obowiązkach pracownika

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza o środowisku, posiada umiejętność uczenia się, potrafi współdziałać w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania wykonywania działalności
zawodowej w ramach studiowanego
kierunku studiów

K_W051 EP1

umiejętności Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w
praktyce K_U101 EP2

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy

K_K071 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne:
- uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie
polskim i Unii Europejskiej ,
- obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne
dla stałych pomieszczeń pracy.

1

2
2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych,
pracowniach i w czasie zajęć terenowych,
- unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
- postępowanie powypadkowe ( uregulowania prawne, ubezpieczenia wypadkowe).

1

13. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej 1
pomocy 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż. systemy wykrywania pożarów. substancje palne i
wybuchowe , zapobieganie zagrożeniom pożarowym , postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1

05. Zaliczenie - test e-lerningowy 1

kurs e-learningowyMetody kształcenia
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B. Rączkowski (2010): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks Pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenia Rektora US dotyczące BHP i Ppoż, Szczecin

Literatura podstawowa

D. Koradecka (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Sprawdzian - Test e-lerningowy wyboru sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie szkolenia, w
szczególności unikanie zagrożeń, postępowanie podczas pożaru i ewakuacji oraz uregulowania
prawne.
Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie 75% poprawnych odpowiedzi.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-lerningowego z bhp oraz zdanie testu e-lerningowego
75% poprawnych odpowiedzi z testu e-lerningowego

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0
Koordynator
przedmiotu: mgr KATARZYNA  SITEK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego,
przekazanie studentom wiedzy o zasadach korzystania z Biblioteki, zbiorach Biblioteki, systemie biblioteczno-
informacyjnym
oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej.

Wymagania wstępne: Umiejętność korzystania z komputera i Internetu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe terminy związane z
korzystaniem z Biblioteki (typu system
biblioteczny, katalog, sygnatura,
wypożyczenia międzybiblioteczne,
prolongata), z systemem biblioteczno-
informacyjnym
biblioteki i potrafi się nimi
posługiwać

K_W031 EP1

umiejętności

potrafi wyszukać niezbędne mu publikacje
w katalogu biblioteki korzystając z różnych
narzędzi

K_U071 EP2

potrafi korzystać z narzędzi wyszukiwania
informacji w pełno tekstowych i
bibliograficznych bazach danych

K_U072 EP3

pracuje samodzielnie wykorzystując
oprogramowanie biblioteczne K_U073 EP5

kompetencje społeczne wykazuje odpowiedzialność za wypożyczone
zbiory K_K081 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

11. Ogólne informacje o Bibliotece US (struktura organizacyjna Biblioteki, godziny otwarcia, zasady
korzystania, regulamin, zasoby, tematyka i rozmieszczenie zbiorów, oznaczenia sygnaturowe). 1

1
2. Korzystanie z katalogu OPAC Biblioteki US (rejestracja nowego czytelnika, wyszukiwanie proste i
zaawansowane, zamawianie, rezerwowanie, prolongaty, publikacje). Inne usługi Biblioteki
(informacja naukowa, bazy danych, wypożyczenia międzybiblioteczne).

1

kurs e-learningowyMetody kształcenia
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Regulamin Biblioteki Głównej US

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej US

Regulaminy Bibliotek Wydziałowych

Literatura podstawowa

Red. Z. Żmigrodzki (1998): Bibliotekarstwo, Wyd. SBP, WarszawaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

2Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie - wykonanie zadania zaliczeniowego (sprawdzian - test on-line), założenie konta
bibliotecznego, jego aktywacja oraz zamówienie i wypożyczenie minimum jednej publikacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie sprawdzianu

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

techniki dokumentacji rysunkowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami związanymi z dokumentacją źródeł archeologicznych,
zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

Wymagania wstępne: podstawowe informacje dotyczące rysunku technicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

omawia podstawowe zasady związane z
dokumentacją źródeł archeologicznych K_W061 EP1

rozróżnia i charakteryzuje pewne detale
poszczególnych kategorii zabytków w procesie
sporządzania dokumentacji archeologicznej

K_W062 EP2

umiejętności

wykonuje poprawną dokumentację rysunkową
poszczególnych kategorii źródeł
archeologicznych

K_U031 EP3

klasyfikuje i ocenia prace dokumentacyjne
(zarówno własne jak i innych autorów) K_U032 EP4

kompetencje społeczne

rozumie konieczność przestrzegania norm
etycznych w trakcie prac dokumentacyjnych K_K071 EP5

docenia  i szanuje dokonania w dziedzinie
dokumentacji rysunkowej w archeologii od
momentu jej powstania

K_K082 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: techniki dokumentacji rysunkowej

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Omówienie najważniejszych zasad związanych z dokumentacja źródeł archeologicznych
(ilustrowane na konkretnych przykładach) 3

202. Ćwiczenia praktyczne - rysowanie poszczególnych kategorii źródeł 3

53. Omówienie prac, dyskusja 3

prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczneMetody kształcenia
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Gawrysiak &#8211; Leszczyńska W.  (2003): Jak rysować zabytki archeologiczna. Podstawowe
zasady dokumentacji, BiskupinLiteratura podstawowa

Barber B.  (2004): Podstawy rysunku, WarszawaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

30Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
za określone prace rysunkowe związane z poszczególnymi kategoriami ruchomych źródeł
archeologicznych (min. ceramika, narzędzia krzemienne, narzędzia kamienne [niekrzemienne],
detale architektoniczne) oraz przygotowanie projektu dokumentacji rysunkowych
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ocen z rysunków

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 techniki dokumentacji rysunkowej Ważona

3 techniki dokumentacji rysunkowej [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

techniki konserwacji źródeł archeologicznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 konwersatorium 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MARCIN  SZYDŁOWSKI

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów ze sposobami konserwacji zabytków zarówno ruchomych jak i nieruchomych

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i chemii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Określa warunki postdepozycyjne zalegania
zabytków i ich wpływ na kondycję substancji
zabytkowej.

K_W071 EP1

Rozpoznaje procesy chemiczne zachodzące
podczas zabiegów konserwatorskich. K_W072 EP2

Zna ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia
firmy zajmującej się konserwacją zabytków K_W123 EP7

umiejętności

potrafi zastosować podstawowe metody
konserwacji zabytków archeologicznych K_U111 EP3

potrafi zastosować właściwe metody
zabezpieczenia i wydobycia oraz transportu
zabytków archeologicznych

K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Zwraca uwagę na niebezpieczeństwa niszczenia
zabytków kultury. K_K061 EP5

Dba o należyte obchodzenie się z zabytkami i
zwracanie uwagi na trwające, czy prawidłowo
przeprowadzane, zabiegi konserwacyjne
zabytków.

K_K062 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: techniki konserwacji źródeł archeologicznych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Ochrona konserwatorska w ustaleniach prawnych: teoria a praktyka w Polsce 5

22. Czynniki postdepozycyjne w ochronie konserwatorskiej 5

103. Metody stosowane w konserwacji źródeł archeologicznych ruchomych i nieruchomych 5

104. Szczegółowe omówienie możliwości zastosowania różnych koncepcji konserwatorskich na
wybranych przykładach poszczególnych grup zabytków 5

15. Prezentacja różnorodnych zabytków 5

16. Omówienie postępującej degeneracji substancji zabytkowej 5
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47. ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu strategii konserwacyjnych 5

wykład ilustrowany prezentacją multimedialną; ćwiczenia z metod konserwacji zabytków; zajęcia
praktyczne w muzeum.Metody kształcenia

Brandi C. (2006): Teoria restauracji, Warszawa

Krause J. (1989): Badania nad usuwaniem produktów korozji z powierzchni zabytkowych obiektów
żelaznych, Warszawa

Skibiński S.  (1989): Odsalanie kamiennych obiektów zabytkowych, Warszawa

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Wiadomości Konserwatorskie

Literatura podstawowa

Kaczmarek J. (2006): Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, Kraków

Pruszyński J. (1989): Ochrona zabytków w Polsce. Geneza-Organizacja-Prawo, Warszawa

Szmelter I., Jadzińska M.  (2007): Sztuka restauracji i konserwacji, Warszawa

Ochrona Zabytków, Warszawa

(1999): Zeszyty Ośrodka Badań Archeologicznych. Seria A Metodyka i zagadnienia prawne,
Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne z praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu konserwacji źródeł
archeologicznych. Ocena według liczby zdobytych punktów na teście.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

obecność 25%, projekt 25%, ocena z testu 50%

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 techniki konserwacji źródeł archeologicznych Ważona

5 techniki konserwacji źródeł archeologicznych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

techniki pracy naukowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 4
Koordynator
przedmiotu: dr MARTA  CHMIEL-CHRZANOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr MARTA  CHMIEL-CHRZANOWSKA

Cele przedmiotu:
celem zajęć jest nabycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego korzystania
z literatury przedmiotu oraz innych źródeł informacji, np. baz danych i bibliotek cyfrowych, czytania i
posługiwania się zapisem bibliograficznym itp

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza student zna terminologię fachową z zakresu
bibliografii i piśmienictwa naukowego K_W011 EP1

umiejętności
student potrafi wykonać kwerendę
bibliograficzną na zadany temat w oparciu o
biblioteczny katalog rzeczowy

K_U031 EP3

kompetencje społeczne
zachowuje krytycyzm wobec elementów
warsztatu naukowego w tekstach i
prezentacjach

K_K011 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: techniki pracy naukowej

Forma zajęć: konwersatorium

21. Formy zapisu bibliograficznego w naukach historycznych i archeologii. 1

22. Formy publikacji naukowych - czasopismo, seria, publikacja zwarta. 1

43. Czasopisma archeologiczne w Polsce i w krajach ościennych. Wybrane serie wydawnicze w
archeologii. 1

24. Internet jako źródło wiedzy dla archeologa - biblioteki cyfrowe, portale instytucji-wydawców 1

55. Korzystanie z katalogów bibliotecznych, wyszukiwarek, bibliotek cyfrowych oraz wypożyczalni
międzybibliotecznej (zajęcia w Książnicy Pomorskiej) 1

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, zajęcia praktyczneMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3,EP6KOLOKWIUM

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Jarosław Zieliński (2012): Metodologia pracy naukowej, Aspra, WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki
zaliczenia

warunkiem zaliczenia jest prawidłowe wykonanie wszystkich ćwiczeń i przedstawienie projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
ocena na podstawie cząstkowych ocen za ćwiczenia
- esej 20%
- projekt 20%
- bibliografia 20%
- opis zabyktu 25%

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 techniki pracy naukowej Ważona

1 techniki pracy naukowej [konwersatorium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

technologia informatyczna
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr GRZEGORZ  KIARSZYS

Prowadzący zajęcia: dr GRZEGORZ  KIARSZYS

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wykorzystaniem technologii informacyjnej w przetwarzaniu danych na przykładzie
wybranych aplikacji
Nabycie praktycznych umiejętności obsługi programów pakietu MS Office
Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania GiS

Wymagania wstępne: Podstawy obsługi komputera

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna potencjał wybranych aplikacji
komputerowych dla zastosowań
archeologicznych

K_W031 EP1

Student zna ogólne zasady dotyczące
formatowania i prezentacji danych

K_W03
K_W062 EP2

Student wymienia etapy projektowania baz
danych i opisuje w podstawowym zakresie
zasady działania funkcji logicznych

K_W03
K_W063 EP3

umiejętności

Student samodzielnie redaguje długie teksty z
pomocą automatycznych i półautomatycznych
funkcji

K_U051 EP4

Student projektuje i wykonuje samodzielnie
prostą bazę danych dla  wybranego rodzaju
danych historycznych i zarządza jej zawartością

K_U062 EP5

Student posługuje się podstawowymi funkcjami
oprogramowania GIS i potrafi prezentować dane K_U053 EP6

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość krytycznej oceny
danych, które pozyskuje i dostrzega potrzebę
ich weryfikacji

K_K01
K_K021 EP7

Student samodzielnie rozwija swoje
umiejętności w zakresie obsługi aplikacji
komputerowych

K_K052 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: technologia informatyczna

Forma zajęć: ćwiczenia

91. Źródła danych przestrzennych i podstawowe funkcje programów GiS 2

62. Formatowanie tekstu w MS Word wg określonych standardów wydawniczych 2
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43. Podstawy tworzenia zaawansowanej prezentacji MS PowerPoint 2

54. Tworzenie bazy danych i wykorzystywanie raportu tabeli przestawnej w grupowaniu danych w
MS Excel 2

65. Projektowanie tabeli i formularza danych w MS Access. Wprowadzanie i zarządzanie danymi. 2

Prezentacje multimedialne, praca ze źródłami, zajęcia praktyczne, dyskusja obserwowana,
laboratoriaMetody kształcenia

Flanczewski S. (2010): Access 2007 PL w biurze i nie tylko, Hellion

Langer M. (2008): Po prostu Excel 2007 PL, Helion

Szczepanek R. (2013): Systemy Informacji przestrzennej z Quantum GIS, Kraków

Literatura podstawowa

Gregory I.N., Ell P.S. (2007): Historical GIS. Technologies, Methodologies and Scholarship,
Cambridge

Mendrala M.  (2007): Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne, wyd. Helion

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

7Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za wykonywane na
zajęciach zadania. Student otrzymuje ocenę cząstkową za każde zadanie. Przy wystawianiu oceny
cząstkowej bierze się pod uwagę poprawność wykonania określonego zadania. Warunek zaliczenia
przedmiotu: uzyskanie oceny 3 lub wyższej  (obliczonej jako średnia arytmetyczna z ocen
cząstkowych).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu: średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych.

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 technologia informatyczna Ważona

2 technologia informatyczna [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

wstęp do archeologii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 51
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 5
Koordynator
przedmiotu: dr PRZEMYSŁAW  KRAJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr GRZEGORZ  KIARSZYS
dr PRZEMYSŁAW  KRAJEWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat archeologii, metod i celów badawczych oraz stosowanej
terminologii. Nabycie umiejętności interpretowania tekstów archeologicznych. Umiejętność krytycznej analizy
potencjalnych zastosowań i ograniczeń narzędzi badawczych w archeologii.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu historii i geografii na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wymienia i charakteryzuje podstawową
terminologię archeologiczną K_W011 EP1

Student definiuje obszar badawczy archeologii i
charakteryzuje jej miejsce wśród innych nauk
humanistycznych

K_W01
K_W022 EP2

Student zdaje sobie sprawę z różnorodności
źródeł archeologicznych oraz ich potencjału
poznawczego

K_W01
K_W02
K_W05

3 EP14

Student definiuje podstawowe zagadnienia z
zakresu chronologii archeologicznej K_W014 EP15

umiejętności

Student samodzielnie interpretuje teksty
archeologiczne i dokonuje ich analizy K_U031 EP3

Student objaśnia i stosuje w dyskusji
podstawowe terminy fachowe z zakresu
archeologii i innych nauk historycznych

K_U012 EP4

Student z pomocą opiekuna omawia wybrane
zagadnienia badawcze z zakresu archeologii K_U063 EP9

kompetencje społeczne

Student docenia role materialnych świadectw
przeszłości w kształtowaniu tożsamości
kulturowej

K_K031 EP12

Student krytycznie ocenia stan swojej wiedzy i
jest gotów do jej samodzielnego poszerzania. K_K012 EP13

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wstęp do archeologii

Forma zajęć: wykład

31. Początkowy etap kształtowania się archeologii jako nauki 1

22. Miejsce archeologii wśród nauk humanistycznych i społecznych 1
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43. Podstawy chronologii archeologicznej 1

54. Główne nurty teoretyczne w archeologii 1

45. Problematyka źródła w archeologii, historii i innych naukach humanistycznych 1

46. Problemy badawcze w archeologii (kultura, gospodarka, organizacja społeczne, rytuał, religia,
kult, magia etc.) 1

27. Badania interdyscyplinarne 1

48. Główne typy stanowisk archeologicznych i metody ich badań 1

29. Etyka zawodowa w archeologii 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe terminy i pojęcia z zakresu archeologii 1

42. Procesy źródłotwórcze 1

33. Rozumienie procesu badawczego w archeologii 1

34. Metody datowania względnego  (wybrane problemy) 1

45. Metody datowania bezwzględnego (wybrane problemy) 1

46. Analizy materiałów organicznych 1

47. Podstawowe metody prospekcji terenowej 1

48. Nieinwazyjne metody prospekcji terenowej 1

29. Specjalistyczne analizy materiałów archeologicznych 1

Prezentacje multimedialne, wykłady, dyskusja obserwowana, analiza tekstów z dyskusją,Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP9KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład:
- egzamin pisemny obejmujący wiedzę z zakresu tematyki wykładów i omawianych lektur
Ćwiczenia:
- kolokwium pisemne obejmujące zakres tematyki ćwiczeń i omawianych lektur
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (z przedmiotu) wyliczana z ocen z egzaminu i zaliczenia w postaci średniej
ważonej - egzamin waga: 0,6, zaliczenie waga: 0,4

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 wstęp do archeologii Ważona

1 wstęp do archeologii [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,40

1 wstęp do archeologii [wykład] egzamin 0,60

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Bahn P.  (1997): Archeologia: bardzo krótkie wprowadzenie

Dymaczewski A. (1968): O systematyzacji typologicznej w archeologii, „Slavia Antiqua”, t. 15, s.
263-274.

Kiarszys G. (2015): Trzy światy średniowiecza. Iuxta Castrum Sandouel. , Szczecin

Krąpiec M., Ważny T.  (1994): Dendrochronologia – podstawy teoretyczne i stan zaawansowania
badań w Polsce, „Światowid”,  t. 39, s. 193-214.

Ławecka D. (2003): Wstęp do archeologii, Warszawa – Kraków.

Pazdur A., Pazdur M.  (1983): Chronometria radiowęglowa jako metoda badawcza w archeologii:
możliwości, ograniczenia, perspektywy, „Przegląd Archeologiczny”, t. 30, s. 5-45.
Pazdur M. (1998): Stan i praktyka stosowania chronometrii radiowęglowej i
termoluminescencyjnej w badaniach archeologicznych, w: Śmigielski W. red., Nauki przyrodnicze i
fotografia lotnicza w archeologii,  s. 129-144.

Renfrew C., Bahn P.  (2002): Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka

Urbańczyk P. (1981): O możliwościach poznawczych archeologii, „Przegląd Archeologiczny”, t. 29,
s. 5-52.
Urbańczyk P.  (1986): Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłotwórczy, w:
W.Hensel, G.Donato, S.Tabaczyński red., Teoria i praktyka badań archeologicznych, t.. I, Wrocław,
s. 184-245.

Literatura podstawowa

Bluszcz A. (1990): Datowanie ceramiki metodą termoluminescencyjną, „Geochronometria”, t. 6, s.
193-201.
Krąpiec M. (2008): Dendrochronologia. Drzewa mówią o przeszłości, w: T. Sawicki red., Studia nad
dawną Polską, t. 1, Gniezno, s. 71-90.
Marciniak A. (1996): Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej
archeologii, Warszawa – Poznań
Minta-Tworzowska D. (1994): Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań,
hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
03 ćwiczenia 30 Z

04 ćwiczenia 30 Z

Razem 60 0
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności  ruchowych z podstawowych działów w-f, rozwój ogólnej
sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury fizycznej,
przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia
dorosłego człowieka w różnym wieku

Wymagania wstępne: Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu
kultury fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń
na
organizm człowieka, sposobów podtrzymania
zdrowia i
sprawności fizycznej  a także zasad organizacji
zajęć
ruchowych

K_W051 EP1

umiejętności

opanował umiejętności ruchowe z zakresu gier
zespołowych, sportów indywidualnych, turystyki
kwalifikowanej oraz przydatnych do organizacji
i udziału
w grach i zabawach ruchowych, sportowych i
terenowych

K_U101 EP3

potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny
do
realizacji poszczególnych zadań technicznych
i
taktycznych w poszczególnych dyscyplinach
sportowych i
działalności turystyczno- rekreacyjnej

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu
i
aktywności fizycznej oraz kształtuje własne
upodobania z
zakresu kultury fizycznej

K_K051 EP6

podejmuje się organizacji wszelkich form
aktywności
fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim miejscu
zamieszkania, zakładu pracy lub regionie

K_K052 EP7
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: ćwiczenia

301. ćwiczenia - do wyboru 2 lub 3 lub 4 lub 5 3

0

2. Gry zespołowe:- sposoby poruszania się po boisku,- doskonalenie podstawowych elementów
techniki i taktyki gry,fragmenty gry i gra szkolna,- gry i zabawy wykorzystywane w grach
zespołowych,- przepisy gry i zasady sędziowania,organizacja turniejów  w grach
zespołowych,udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga
Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).

3

0
3. Aerobik, Taniec:poprawa ogólnej sprawności fizycznej,umiejętność poprawnego wykonywania
ćwiczeń i technik tanecznychwzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup
mięśniowych,zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmuświadomość ciała,
znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń.,

3

0

4. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,
pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo):poprawa ogólnej sprawności
fizycznej,nauka i doskonalenie techniki z  zakresu poszczególnych dyscyplin sportuwdrożenie do
samodzielnych ćwiczeń fizycznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup
mięśniowych,umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej
dyscypliny sportu,gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,organizacja turniejów i zawodów
,udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej,udział w zawodach
sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,Uniwersjada, Akademickie
Mistrzostwa Europy).

3

0

5. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy): nauka i doskonalenie
podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze, poprawa ogólnej sprawności
fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej, nauka umiejętności posługiwania się
sprzętem turystycznym (narty , rower, kajak), - przestrzeganie społecznych norm zachowania się
na szlaku i w obiektach turystycznych, elementy survivalu, nauka organizacji spływów kajakowych,
rajdów rowerowych i zawodów narciarskich,  udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji
krążeniowo-oddechowej

3

306. ćwiczenia - do wyboru 2 lub 3 lub 4 lub 5 4

0

7. Gry zespołowe:- sposoby poruszania się po boisku,- doskonalenie podstawowych elementów
techniki i taktyki gry,fragmenty gry i gra szkolna,- gry i zabawy wykorzystywane w grach
zespołowych,- przepisy gry i zasady sędziowania,organizacja turniejów  w grach
zespołowych,udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga
Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).

4

0
8. Aerobik, Taniec:poprawa ogólnej sprawności fizycznej,umiejętność poprawnego wykonywania
ćwiczeń i technik tanecznychwzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup
mięśniowych,zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmuświadomość ciała,
znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń.,

4

0

9. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,
pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo):poprawa ogólnej sprawności
fizycznej,nauka i doskonalenie techniki z  zakresu poszczególnych dyscyplin sportuwdrożenie do
samodzielnych ćwiczeń fizycznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup
mięśniowych,umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej
dyscypliny sportu,gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,organizacja turniejów i zawodów
,udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej,udział w zawodach
sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,Uniwersjada, Akademickie
Mistrzostwa Europy).

4

0

10. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy): nauka i doskonalenie
podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze, poprawa ogólnej sprawności
fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej, nauka umiejętności posługiwania się
sprzętem turystycznym (narty , rower, kajak), - przestrzeganie społecznych norm zachowania się
na szlaku i w obiektach turystycznych, elementy survivalu, nauka organizacji spływów kajakowych,
rajdów rowerowych i zawodów narciarskich,  udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji
krążeniowo-oddechowej

4

- metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa;
- metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne
  (usamodzielniające), kreatywne (twórcze);
- metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób
  i błędów

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP6,E
P7

PROJEKT

EP1,EP3,EP4,EP6,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Bahrynowska-Fic J (1987): Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka. ,
Warszawa :

Bondarowicz M (1995): Zabawy w grach sportowych. , Warszawa :

Huciński T., Lekner I.  (2001): Koszykówka -podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. ,
Wrocław :

Kuźmińska O., Popielawska M. (1995): Taniec -Rytm -Muzyka. Wyd. Skr. AWF, Poznań :

Mielniczuk M., Staniszewski T. (1999): Stare i nowe gry drużynowe. , Warszawa :

Talaga J. (2004): Sprawność fizyczna ogólna, Testy. , Poznań :

Trześniowski R. (1995): Zabawy i gry ruchowe. , Warszawa :

Uzarowicz J. (2003): Siatkówka, - co jest grane? , Wrocław :

Literatura podstawowa

Barankiewicz J. (1992): Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć z
teorii i metodyki wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego. , Kalisz :
Strzyżewski S. (1992): fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i studentów. ,
Warszawa :

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych projektów
grupowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 wychowanie fizyczne Nieobliczana

3 wychowanie fizyczne [ćwiczenia] zaliczenie

4 wychowanie fizyczne Nieobliczana

4 wychowanie fizyczne [ćwiczenia] zaliczenie

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

zarys archeologii ziem polskich
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41 wykład 30 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: prof. dr hab.  MARIAN  RĘBKOWSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  MARIAN  RĘBKOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą najdawniejszych dziejów ludów zamieszkujących ziemie
polskie w okresie od paleolitu aż po X w. n.e. oraz przedstawienie roli archeologii w badaniach czasów
historycznych. Przedstawienie specyfiki badań archeologicznych w różnych epokach
Umiejętność krytycznego spojrzenia na sprzeczne teorie dotyczące pochodzenia Slowian

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z geografii ziem polskich w zakresie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wymienia kolejne epoki i okresy w
dziejach ziem polskich i definiuje ich ramy
czasowe

K_W011 EP1

Student rozumie zmiany zachodzące w kulturze
społeczności ludzkich w przeszłości na ziemiach
polskich

K_W022 EP2

Student rozumie znaczenie źródeł
archeologicznych dla poznania przeszłości
społecznej w pradziejach i średniowieczu

K_W02
K_W043 EP3

umiejętności

Student porównuje i klasyfikuje najważniejsze
kultury archeologiczne wyróżniane w
pradziejach ziem polskich

K_U021 EP4

Student dyskutuje na temat różnego
pochodzenia ludów zamieszkujących Europę
Środkową w pradziejach i wczesnym
średniowieczu

K_U01
K_U082 EP5

kompetencje społeczne

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu
opinii na temat etnicznej przynależności
dawnych mieszkańców ziem polskich

K_K011 EP6

Student docenia rolę archeologii w badaniu
przeszłości społecznej K_K082 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarys archeologii ziem polskich

Forma zajęć: wykład

31. Periodyzacja dziejów ziem polskich i rola archeologii w ich badaniu 1

32. Klimatyczne uwarunkowania osadnictwa i kultury grup ludzkich w plejstocenie 1

23. Mezolit - okres adaptacji grup ludzkich do zmian środowiska naturalnego w początkach holocenu 1
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34. "Rewolucja" neolityczna i jej konsekwencje. Kultury neolityczne na ziemiach polskich 1

35. Epoka brązu w Europie środkowej 1

46. Kultura Celtów i ich rola w dziejach Europy i ziem polskich w 2. połowie I tysiąclecia p.n.e. 1

37. Charakter i skutki oddziaływań Cesarstwa Rzymskiego na plemiona barbaricum 1

48. Problem etno- i topogenezy Słowian; Kultura słowiańska wczesnego średniowiecza 1

29. Budowa i charakter państwa Pierwszych Piastów w świetle archeologii 1

310. Główne problemy badawcze archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych 1

Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Kurnatowska Z. (2002): Początki Polski, Poznań

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski (1998): Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Wielka
Historia Polski, t. I, Kraków

Literatura podstawowa

A. Kokowski (2005): Polska starożytna, Warszawa

J. Ostoja-Zagórski (2005): Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz

L. Kajzer (1996): Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź

L. Leciejewicz (1989): Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy,
Wrocław etc.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

30Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny z treści wykładów i literatury obowiązkowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 zarys archeologii ziem polskich Nieobliczana

1 zarys archeologii ziem polskich [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-A-O-I-S-19/20Z

zarys historii sztuki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US archeologia

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 3
Koordynator
przedmiotu: dr hab. MARCIN  MAJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARCIN  MAJEWSKI

Cele przedmiotu:

Moduł: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą rozwoju sztuki, kierunków artystycznych,
stylistyki, oraz stosowanej terminologii. Nabycie umiejętności interpretowania procesów artystycznych i
twórczych na przestrzeni wieków. Umiejętność podstawowej analizy dzieła sztuki, jego osadzenia
chronologicznego w kontekście kierunków artystycznych, połączone z opisem uwzględniającym podstawową
terminologię
specyficzną dla historii architektury i sztuk plastycznych. Aktywizacja studenta do podejmowania krytycznych
ocen i głoszenia niezależnych poglądów.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiedzę z zakresu podstaw historii
sztuki obejmującej okres od pradziejów do
początku XVI w. ze szczególnym naciskiem na
znajomość specjalistycznej terminologii

K_W091 EP1

umiejętności

umie w logiczny sposób przedstawić okresy
stylistyczne rozwoju sztuki, jej zmiany oraz
stosować specjalistyczną terminologię
charakterystyczną dla historii sztuki w
komunikowaniu się z przedstawicielami innych
dyscyplin

K_U061 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do dostrzegania różnorodnych dróg
rozwoju sztuki w okresie od pradziejów do
początków XVI w., pozwalających dzięki
podejściu komparatystycznemu na lepsze
rozwiązywanie problemów badawczych

K_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarys historii sztuki

Forma zajęć: wykład

21. Sztuka pradziejowa 5

22. Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu 5

33. Sztuka starożytnego Egiptu 5

34. Sztuka starożytnej Grecji 5

35. Sztuka starożytnego Rzymu 5
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26. Sztuka wczesnochrześcijańska 5

27. Sztuka strefy Barbaricum 5

28. Sztuka wczesnośredniowieczna 5

39. Sztuka przedromańska i romańska 5

410. Sztuka gotycka i późnogotycka 5

411. Sztuka obszaru nadbałtyckiego w dobie Hanzy 5

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Formy i rozwój porządków klasycznych 5

32. Ornamentyka klasyczna 5

43. Formy i rozwój architektury romańskiej 5

44. Formy i rozwój architektury gotyckiej 5

45. Ornamentyka średniowieczna 5

46. Podstawowe zagednienia rozwoju i form rzemiosła artystycznego 5

47. Opis dzieła architektonicznego 5

48. Opis dzieła plastycznego i rzemiosła artystycznego 5

Wykład: z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: dyskusja z prezentacją multimedialną, burza mózgówMetody kształcenia

Gąsowski J. (1975): Sztuka pradziejowa w Polsce, Warszawa

Kębłowski J. (1983): Polska sztuka gotycka, Warszawa

Koch W. (1996): Style w architekturze, Warszawa

Mroczko T. (1978): Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa

(2003): Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa

(2001): Sztuka świata, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

wykład: egzamin pisemny z treści wykładów i terminologii specjalistycznej
ćwiczenia: wykonanie opisów architektury i rzemiosła

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i egzaminu pisemnego

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 zarys historii sztuki Arytmetyczna

5 zarys historii sztuki [wykład] egzamin

5 zarys historii sztuki [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Białostocki J. (1991): Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa

Duby G. (1996): Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa

Eco U. (1997): Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków

Lipińska J. (1982): Sztuka egipska, Warszawa

Papuci-Władyka E. (2001): Sztuka starożytnej Grecji, Kraków

Sadurska A. (1975): Archeologia starożytnego Rzymu, t. I, Warszawa

Sadurska A. (1980): Archeologia starożytnego Rzymu, t. II, Warszawa

Sauerländer W. (1987): Rzeźba średniowieczna, Warszawa

Śliwa J. (1997): Sztuka i archeologia starożynego Wschodu, Warszawa-Kraków

Świechowski Z. (1990): Sztuka romańska w Polsce, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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