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Archeologia
Opis kierunku
Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie
materialnych pozostałości jego działań. Pozwala ona na połączenie zainteresowań
historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąŜ nowych materialnych śladów
i pamiątek minionych epok, ich interpretowania. Studiowanie archeologii to takŜe
okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych równieŜ na
ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin. Celem studiów na tym kierunku jest
przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.
Profil studenta

Pomyśl o studiowaniu tego kierunku, jeśli:






nie boisz się pracy w trudnych warunkach, w terenie,
lubisz sporządzać dokumentację graficzną,
jesteś wytrwały w dąŜeniu do celu,
fascynuje Cię wszystko, co dotyczy przeszłości,
jesteś cierpliwy

Pomyśl o czymś innym, jeŜeli:





nie widzisz siebie jako osoby pracującej w terenie, w tzw. wykopie,
męczy Cię wypełnianie wszelkiego rodzaju dokumentacji,
jesteś dysgrafikiem,
nie naleŜysz do osób zbyt sumiennych.

Program studiów
Studia na tym kierunku polegają na poznaniu materialnych wytworów człowieka
pradziejowego i staroŜytnego (źródeł archeologicznych) oraz na nauce
wykorzystywania płynących z nich informacji. Wymaga to opanowania terminologii
(języka archeologicznego), kojarzenia właściwego terminu z odpowiadającym mu
zjawiskiem lub przedmiotem (w oryginale, na rysunku czy zdjęciu) oraz opanowania
metodyki pozyskiwania źródła i jego opisu w sposób uwzględniający wszelkie jego
cechy charakterystyczne.
W dalszej kolejności trzeba zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na temat
chronologii i tzw. systematyki kulturowej tychŜe źródeł, jak równieŜ z całym
kontekstem ich występowania. Są to wiadomości podstawowe, składające się na
warsztat pracy archeologa. Nie są one celem studiów, a jedynie niezbędnym
środkiem prowadzącym do celu, którym jest poznanie kultury człowieka
pradziejowego i staroŜytnego.
Studia obejmują takie przedmioty jak:
 język obcy nowoŜytny,
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 język łaciński,
 podstawy informatyki dla humanistów,
 podstawy języka greckiego,
 historia filozofii,
 podstawy etnografii i etnologii,
 historia staroŜytna,
 historia średniowiecza,
 zarys historii sztuki średniowiecznej i nowoŜytnej,
 antropologia fizyczna,
 geomorfologia i gleboznawstwo,
 elementy statystyki,
 osteologia,
 historia literatury antycznej,
 podstawy numizmatyki staroŜytnej,
 podstawy numizmatyki średniowiecznej,
 propedeutyka i historia archeologii,
 konserwacja zabytków archeologicznych,
 archeologia pradziejowa,
 archeologia śródziemnomorska,
 archeologia nowoŜytna,
 archeologia Nowego Świata,
 metodyka badań archeologicznych,
 muzealnictwo i ochrona zabytków,
 informatyka w archeologii,
 wybrane zagadnienia z archeologii,
 źródłoznawstwo archeologiczne,
 teoria archeologii,
 metody datowania przyrodniczego,
 podstawy epigrafiki.
MoŜliwości zatrudnienia
Nabyte umiejętności umoŜliwiają absolwentowi wykonywanie prac technicznych
w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych
w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych. Mogą oni podjąć
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pracę w muzealnictwie, słuŜbach konserwatorskich lub w wyspecjalizowanych
firmach nastawionych na ratownicze badania wykopaliskowe.
Odnajdą się równieŜ w innych zawodach np. jako: dziennikarz, nauczyciel, animator
i menedŜer kultury itp.
Absolwenci kierunku archeologia (w zaleŜności od specjalizacji) mogą być
zatrudnieni w:







działach archeologicznych i oświatowych muzeów oraz innych instytucji
zajmujących się gromadzeniem i upowszechnianiem obiektów zabytkowych ,
a takŜe muzealnych, np. Skansenach, SłuŜbie Ochrony Zabytków,
w placówkach kulturalnych,
regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach,
szkolnictwie - pracownik naukowo-dydaktyczny,
placówkach konserwatorskich.
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