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Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 
w imieniu Koleżanek i Kolegów z Zakładu Paleolitu i Mezolitu, Zakładu Archeologii 
Pradziejowej oraz Zakładu Archeologii Europy Starożytnej, którzy na prośbę Komisji 
ds. dydaktycznych biorą udział w opracowywaniu sylabusów do nowego programu 
studiów, zwracam się do Pani z prośbą o możliwość zaprezentowania naszych 
refleksji i propozycji z tym związanych podczas spotkania zaplanowanego na 21 
marca. 
 
Aby w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom Komisji, tj. przedstawić 
możliwie dopracowaną oraz spójną koncepcję owych sylabusów, zorganizowaliśmy 
kilka roboczych spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele ww. Zakładów. W ich 
trakcie mieliśmy szansę zastanowić się nie tylko nad listą konkretnych tematów dla 
poszczególnych zajęć (w szczególności konwersatoriów „pradziejowych” oraz 
„laboratoriów”), ale również nad szerszym kontekstem planowanych zmian programu 
studiów. 
 
Będziemy wdzięczni za możliwość przedstawienia członkom Komisji najistotniejszych 
refleksji oraz wniosków wypracowanych podczas tych spotkań. 
 
Z poważaniem dr Michał Przeździecki 
 

 

 

 

 

Renata Ciołek <renataciolek@uw.edu.pl> 
 

wt., 24 kwi, 
09:55 

 
 
 

do Andrzej, Michał, Sylwia, Marcin, Artur, Paweł, Adam, Roksana, Radosław, Mar

cin, Michał, Andrzej, Dariusz, Dobrochna, kornelia, Agata, ola, Tomasz, „Tomasz,

 Marta, Krzysztof, Kazimierz, Miłosz, Arkadiusz,  

 
 

Szanowni Państwo, 
zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o informację, kiedy możemy się 
spodziewać obiecanej symulacji zmian w proponowanym programie studiów.  
Należy powoli reaktywować prace nad projektem nowego programu studiów, myślę, 
że wyrażam tutaj oczekiwania całej Komisji Dydaktycznej IAUW. Od ostatniego 
spotkania minęło już trochę czasu (od 14.marca). Byłoby dobrze, gdybyśmy materiały 
otrzymali do końca tego miesiąca. Zależy mi, by decyzje "co dalej" zapadły jeszcze w 
tym roku akademickim.  
 
Proszę o przedstawienie nam tych materiałów najpierw pocztą internetową, byśmy 
mogli się z tym zapoznać, a następnie przedyskutować. Dalsze kroki będą zależne 
od sytuacji.  
 



 
z pozdrowieniami 
Renata Ciołek 
 

 

 

 

 

Andrzej M <amacialow@gmail.com> 
 

sob., 28 kwi, 
00:15 

 
 
 

do ja, Paweł, Michał, Grabarek, Sylwia 

 
 

Szanowna Komisjo, 

  

Przesyłamy propozycję zmian do przedłożonej członkom Komisji i przedstawionej 

pracownikom naszego Instytutu propozycji nowego programu I roku studiów licencjackich. 

Zmiany zostały przygotowane przez osoby bezpośrednio zaangażowane w opracowanie 

sylabusów do zajęć laboratoryjnych, ale są jednocześnie konsekwencją szerszej dyskusji 

prowadzonej w gronie pracowników Instytutu, reprezentujących różne specjalizacje w ramach 

archeologii pradziejowej i historycznej. 

Uznajemy, że proponowana wersja programu, w której na szeroko rozumianą 

archeologię pradziejową i historyczną przeznaczono tylko 60 godzin („Człowiek w 

pradziejach”, „Barbarzyńcy tworzą Europę”), zakłada nazbyt znaczące uszczuplenie zajęć w 

tym zakresie. Za dobry pomysł uznajemy natomiast pracę ze studentami w ramach 

konwersatoriów. Niemniej ograniczenie godzin zajęciowych doprowadzi według nas do 

omawiania poszczególnych zagadnień z dziejów człowieka w sposób zbyt powierzchowny, bez 

możliwości adekwatnego zilustrowania zachodzących w przeszłości przemian kulturowo-

cywilizacyjnych za pomocą najważniejszych zabytków, na podstawie których te procesy są 

identyfikowane i charakteryzowane. 

Dlatego też proponujemy zmianę formatu zajęć laboratoryjnych na takie, które byłyby 

wsparciem dla konwersatoriów dotyczących przeszłości człowieka. Przede wszystkim jesteśmy 

zdania, że podczas I roku studiów wszystkie laboratoria powinny być obligatoryjne (bez 

możliwości wyboru tylko niektórych z nich). Ponadto uznajemy, że format zajęć 

laboratoryjnych, podczas których zabytki będą omawiane kategoriami surowcowymi, jest 

mniej logiczny (bardziej abstrakcyjny) dla studentów dopiero co rozpoczynających naukę. 

Proponujemy więc utworzenie trzech laboratoriów: archeologii pradziejowej i historycznej, 

śródziemnomorskiej i pozaeuropejskiej oraz środowiska. W naszym zamyśle każde z 

laboratoriów byłoby prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie. 



Poniżej prezentujemy założenia dot. „Laboratorium archeologii pradziejowej i 

historycznej”: 

1. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi kategoriami zabytków ruchomych 

(przede wszystkim krzemiennych, ceramicznych oraz metalowych), w aspekcie technologii ich 

wytwarzania, sposobów użytkowania oraz metod opisu i ogólnej klasyfikacji taksonomicznej. 

Zakres chronologiczny zajęć obejmuje czasy od paleolitu po wczesną nowożytność, a 

terytorialny – zasadniczo obszar kontynentu Europejskiego (poza strefą cywilizacji 

śródziemnomorskich), poszerzany lub zawężany zależnie od konkretnej problematyki. 

Poszczególne zagadnienia przedstawiane będą w blokach chronologicznych, zgodnie z ogólną 

periodyzacją. Po zakończeniu kursu student powinien posiadać podstawową wiedzę 

umożliwiającą zidentyfikowanie oraz scharakteryzowanie przewodnich form zabytków 

archeologii pradziejowej i historycznej, wraz ze wskazaniem ich właściwej (ogólnej) atrybucji 

kulturowo-chronologicznej. 

2.  Podczas realizacji zajęć szczególny nacisk położony będzie na bezpośredni kontakt z 

oryginalnymi zabytkami lub ich replikami, przede wszystkim wchodzącymi w skład kolekcji 

dydaktycznych IA UW, a w miarę możliwości również w oparciu o materiały będące w 

opracowaniu pracowników Instytutu. 

3. Kurs kończyć będzie zorganizowane zwiedzanie wystawy stałej w Państwowym Muzeum 

Archeologicznym w Warszawie. 

4. Podstawę zaliczenia zajęć stanowić będzie test sprawdzający umiejętność identyfikacji i 

opisu zabytków, a także technologii produkcji. 

Uważamy też, że proponowane nowe zajęcia pt. „Źródła wiedzy o przeszłości” są 

trudne do zdefiniowania rozłącznie od innych zajęć realizowanych podczas I roku studiów. 

Poruszane na nich treści w znacznym stopniu dotyczyć będą tych samych zagadnień. W 

związku z tym wydaje nam się, że warto ze „Źródeł …” zrezygnować, a 2 punkty ECTS tych zajęć 

przeznaczyć na praktyki terenowe (wykopaliska). 

W załączonej tabeli przedstawiamy propozycję zmodyfikowanego harmonogramu 

zajęć (wg dotychczasowej propozycji zmian programowych), uwzględniającą wspomniane trzy 

obligatoryjne dla wszystkich studentów I roku zajęcia laboratoryjne, a także rezygnację z zajęć 

„Źródła wiedzy o przeszłości” (przy przeniesieniu 2 pkt. ECTS na praktyki terenowe). 

  

Z poważaniem, 

Sylwia Domaradzka 

Artur Grabarek 

Andrzej Maciałowicz 

Michał Przeździecki 
Paweł Szymański 
Obszar załączników 

 



 

Propozycja zmian programowych dla I roku studiów licencjackich PL 

 

Obecnie: 59 ECTS, 668 h (32 h/tydz.), 6 egz. + ćwicz. wykop. (2 x 150 godz. = 2 x 10 ECTS) 

Propozycja: 60 ECTS, 728 h, 6 egz. + ćwicz. wykop. (2 x 150 godz. = 2 x 9 ECTS) 

 

I semestr 

Lp. Nazwa przedmiotu Typ L. godz. zaliczenia ECTS 

1.  Wprowadzenie do archeologii wykład 30 h egzamin 1.5 

2. Warsztat badawczy archeologa ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

3.  Człowiek w pradziejach (od epoki kamienia po epokę brązu) konw. 30 h zaliczenie 2.0 

4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu i Egiptu konw. 30 h zaliczenie 2.0 

5. Człowiek i środowisko konw. 30 h zaliczenie 2.0 

6. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata konw. 30 h zaliczenie 2.0 

7. Praca zespołowa ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

8. BHP ćwicz. 4 h zaliczenie 0.5 

9. OWI ćwicz. 4 h zaliczenie 0.5 

10. OGUN wykład 30 h egzamin 2.5 

11. OGIN wykład 30 h egzamin 1.5 

12. Język nowożytny ćwicz. 30 h zaliczenie 1.0 

13. WF ćwicz. 30 h zaliczenie 0.0 

 

II semestr 

Lp. Nazwa przedmiotu Typ L. godz. zaliczenia ECTS 

1. Teorie i metody badań wykład 30 h egzamin 1.5 

2. Metodyka badań terenowych ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

3. Barbarzyńcy tworzą Europę (od epoki żelaza po czasy  

nowożytne) 

konw. 30 h zaliczenie 2.0 

4. Świat Greków i Rzymian konw. 30 h zaliczenie 2.0 

5. Laboratorium archeologii pradziejowej i historycznej ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

6. Laboratorium archeologii śródziemnomorskiej i 

pozaeuropejskiej 

ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

7. Laboratorium archeologii środowiska ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

8. Prospekcja archeologiczna ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

9. Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna ćwicz. 30 h zaliczenie 2.0 

10. OGIN wykład 30 h egzamin 1.5 

11. OGUN wykład 30 h egzamin 2.5 

12. Język nowożytny ćwicz. 30 h zaliczenie 1.0 

13. WF ćwicz. 30 h zaliczenie 0.0 

14. Praktyki terenowe ćwicz. 150 h zaliczenie 9.0 



15. Praktyki terenowe ćwicz. 150 h zaliczenie 9.0 

 

 


