PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA
ARCHEOLOGIA
I ROK - 1 semestr (wspólny dla wszystkich)
Lp.

Przedmiot

BLOK ZAJĘD OBOWIĄZKOWYCH
1.
1. Archeologia regionów i stref
kulturowych
1.1.Węzłowe problemy archeologii epoki
kamienia w Europie Środkowej
(2 x 15 godz. = 30 godz.)
1.2. Węzłowe problemy archeologii epoki
metali w Europie Środkowej
(3 x 15 godz. = 45 godz.)
1.3. Węzłowe problemy archeologii
średniowiecznej w Europie Środkowej
(1 x 15 godz. = 15 godz.)
1.4. Węzłowe problemy archeologii
śródziemnomorskiej (orient i antyk)
(2 x 15 godz. = 30 godz.)
2.

Typ zajęć

Liczba
godzin

W/DW/K/

120

2. 2. Metody interpretacji w archeologii
(w jęz. angielskim w ramach lektoratu
specjalistycznego)
30 godz.
2. 3. Interpretacja procesów i zjawisk
pradziejowych i wczesnodziejowych w
rejonach Europy (aplikacje)
30 godz.

ECTS

4 egzaminy

12

W

1 egz.

3

W

1 egz.

3

W

1 egz.

3

1 egz.

3

1 egzamin

9

W

egz.

3

K

zal. z oceną

4

K

zal. z oceną

2

LAB

W

2. Metodologia i historia archeologii
2. 1. Współczesna refleksja
metodologiczna i teoretyczna
w archeologii
30 godz.

Forma
rozliczenia

90

3.

3. Metody interpretacji źródeł
archeologicznych
3. 1. Metody mikroskopowe i
makroskopowe badao źródłoznawczych

LAB

90 z każdego
lab. zal. z
oceną
15

3. 2. Metody interpretacji źródeł
przyrodniczych w archeologii

LAB

15

1,5

3. 3. Metody interpretacji
„ceramologicznej”

LAB

15

1,5

3. 4. Metody interpretacji źródeł
metalowych

LAB

15

1,5

3. 5. Metody interpretacji „sztuki”

LAB

15

1,5

3. 6. Metody interpretacji pozostałości
osadniczych i architektonicznych

LAB

15

1,5

RAZEM

9

300 5 egzaminów
godz.

1,5

30
ECTS

I ROK – 2 semestr: Podział na trzy specjalizacje (ścieżki): a) Archeologia
Pradziejowa i Średniowieczna (APiS), b) Archeologia Orientalna i Antyczna
(AOiA), c) Dziedzictwo Archeologiczne (DA)

Program SPECJALIZACJI: APiS – AOiA – DA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Moduły fakultatywne specjalizujące
Blok zajęd fakultatywnych
– moduł 1
Blok zajęd fakultatywnych
– moduł 1
Seminarium magisterskie
Język obcy nowożytny
(specjalistyczny)
Praktyka wykopaliskowa
RAZEM

Typ zajęd
W/DW/K

Liczba
godzin
120

Forma
rozliczenia
2 egzaminy

Punkty
ECTS

W/DW/K

120

2 egzaminy

10

SEM
LEKT

30
30

zal. z oceną
egzamin

4
2

DWT

4 tygodnie/
160 godz.
460 godz.

zal. z oceną

4

5 egzaminów

30 ECTS

10

II rok - 3 semestr
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Moduły fakultatywne specjalizujące
Blok zajęd fakultatywnych
– moduł 2
Blok zajęd fakultatywnych
– moduł 2
Seminarium magisterskie
Praktyka muzealnokonserwatorska
Pojęcia i zasady z zakresu
prawa autorskiego i
ochrony własności
intelektualnej
RAZEM

Typ zajęd

Liczba godzin

W/DW/K
W/DW/K
SEM
DWT
K

Punkty ECTS

120

Forma
rozliczenia
2 egzaminy

120

2 egzaminy

10

30
2 tygodnie/
80 godz.
15 godz.

zal. z oceną
zal. z oceną

6
3

zal. z oceną

1

365 godz.

4 egzaminy

30 ECTS

10

II rok – 4 semestr
Lp.
1.
2.

Przedmiot
Seminarium magisterskie
Zajęcia fakultatywne
(dodatkowe, pojedyncze *
nieobowiązkowe)
RAZEM

Typ zajęd
SEM
W/K/L

Liczba godzin
30
zależnie od
punktacji
zajęd
30 godz.

Forma
Punkty ECTS
rozliczenia
zal. z oceną
30
zal. z oceną maksymalnie
dodatkowo
*
30
egzamin 30 ECTS/lub
magisterski
60

OGÓLNE UWAGI DO PROGRAMU POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI:
- by uzyskad zaliczenie danej specjalizacji konieczne jest zaliczenie wskazanego bloku
(kompletu) zajęd fakultatywnych - moduły nr 1 i 2 (oprócz tego aby ukooczyd studia należy
zaliczyd jeszcze jeden blok, tzn. dwa kolejne moduły do wyboru z innych specjalizacji);
- w ramach każdej specjalizacji proponowane są dwa odmienne moduły z grupy 1 i 2 (dają
one dopiero komplet zajęd (blok) obejmujących specjalizację APiS, AOiA lub DA).

 Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna - APiŚ
1) Oferujemy dwie ścieżki, tj. aż dwa bloki zajęd fakultatywnych – moduły 1a i 2a oraz 1b i
2b. By uzyskad zaliczenie tej specjalizacji konieczne jest zaliczenie jednego bloku zajęd
fakultatywnych – moduły 1a i 2a albo 1b i 2b.

Moduł 1 (student wybiera jeden moduł jako obowiązkowy z proponowanych dwóch):
- Archeologia pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy (Moduł 1a);
- Archeologia obszarów nadbałtyckich: krzemieo, brąz, żelazo (Moduł 1b).
Moduł 2 (student wybiera jeden moduł jako obowiązkowy z proponowanych dwóch):
- Archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum (Moduł 2a);
- Archeologia średniowieczna Europy Środkowej (Moduł 2b).
2) Oprócz tego należy wybrad i zaliczyd w ciągu studiów kolejny blok, czyli dwa inne
moduły (całe, tzn. 120 godz. zajęd za 10 pkt. ECTS - komplet programu pojedynczego
modułu). Jako owe dodatkowe moduły można wybierad zajęcia proponowane w ramach
dowolnej innej specjalizacji oraz zajęcia (moduły) nowo proponowane, jeśli takie będą się
pojawiad.

 Archeologia Orientalna i Antyczna - AOiA
1) Blok zajęd fakultatywnych – moduły 1 i 2. By uzyskad zaliczenie tej specjalizacji
konieczne jest zaliczenie bloku zajęd fakultatywnych (moduł 1 i 2).
Obydwa moduły (1 i 2) są obowiązkowe dla tej specjalizacji.
Moduł 1 - Archeologia cywilizacji orientalnej i antycznej
Moduł 2 - Najdawniejsze dzieje cywilizacji śródziemnomorskiej
2) Oprócz tego należy wybrad i zaliczyd w ciągu studiów kolejny blok, czyli dwa inne
moduły (całe, tzn. 120 godz. zajęd za 10 pkt. ECTS - komplet programu pojedynczego
modułu). Jako owe dodatkowe moduły można wybierad zajęcia proponowane w ramach
dowolnej innej specjalizacji oraz zajęcia (moduły) nowo proponowane, jeśli takie będą się
pojawiad.

 Dziedzictwo Archeologiczne - DA
1) Blok zajęd fakultatywnych – moduły 1 i 2. By uzyskad zaliczenie tej specjalizacji
konieczne jest zaliczenie bloku zajęd fakultatywnych (moduł 1 i 2).
Obydwa moduły (1 i 2) są obowiązkowe dla tej specjalizacji.
Moduł 1 - Dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej
Moduł 2 - Metodyczne podstawy ochrony dziedzictwa archeologicznego

2) Oprócz tego należy wybrad i zaliczyd w ciągu studiów kolejny blok, czyli dwa inne
moduły (całe, tzn. 120 godz. zajęd za 10 pkt. ECTS - komplet programu pojedynczego
modułu). Jako owe dodatkowe moduły można wybierad zajęcia proponowane w ramach
dowolnej innej specjalizacji oraz zajęcia (moduły) nowo proponowane, jeśli takie będą się
pojawiad.
 Moduły (120 godz. zajęd za 10 pkt. ECTS), tj. ich wewnętrzny program, proponowane
są elastycznie z możliwością modyfikacji lub zmiany przedmiotów w danym roku
akademickim.
 Liczba studentów na zajęciach w ramach modułów powinna wynosid nie mniej niż 8
(o ile Rektor nie wyrazi zgody na inne liczebności grup).
 Moduły (specjalizacje) wybierane są przez studentów pod koniec semestru zimowego
I roku.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW II STOPNIA
 Łączna liczba wszystkich godzin dydaktycznych programu: 915 [1155 z praktykami]
(w tym 390 godz. wykładów, 525 godz. dwiczeo, konwersatoriów, laboratoriów i
seminariów, a ponadto 240 godz. praktyk terenowych i muzealno-konserwatorskich)
 Łączna liczba wszystkich godzin fakultatywnych w programie: 720
 Łączna liczba egzaminów: 15 (14+ egzamin magisterski)
 Łączna liczba punktów ECTS: 120

*Program studiów magisterskich może zostad indywidualnie poszerzony przez studenta o
pojedyncze zajęcia fakultatywne (w tym wykłady gości), wybrane dowolnie z puli
ogłaszanych co semestr w Instytucie Prahistorii lub innych jednostkach Wydziału
Historycznego bądź UAM. Liczba ponadprogramowych punktów ECTS uzyskanych z tych
zajęd nie powinna przekroczyd 30 - jeśli to nastąpi student może liczyd się z pobieraniem
opłat za dodatkowe kursy.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU - USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 12 lipca
2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów
kształcenia… wraz z Zał. 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia, B.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA; ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w

sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wraz z Zał. nr 1 (Dz. U. Nr 253,
poz. 1520); Uchwała nr 285/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 r. (z późn. uzup.) w sprawie wytycznych dla rad
podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia
dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

