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Opis kierunku

Studia to wielka przygoda, która odbywa się na ścieżkach, czasami 

żmudnego, ale zawsze ciekawego rozwiązywania zagadek przeszłości.

Badania naukowe są skoncentrowane na pradziejach i okresie 

średniowiecznym w Polsce i Europie, Archeologii Basenu Morza 

Śródziemnego oraz sposobach skutecznej i nowoczesnej ochrony 

Dziedzictwa Archeologicznego.



Wybrane przedmioty na studiach

Archeologia powszechna 

Metodyka badań terenowych

Technologie informacyjne w archeologii

Archeologia starożytnego Egiptu

Archeologia i sztuka Anatolii

Podstawy historii i metodologii archeologii

Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy

Człowiek i środowisko w epoce kamienia 

między Bałtykiem a Alpami

Archeologia historyczna

Dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej



Program studiów

W programach studiów wykorzystano bardzo szeroko 

doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, 

geologii, geografii oraz nauk ścisłych. 



Specjalności

Zakres swej specjalizacji można kształtować zgodnie 

z zainteresowaniami w trakcie studiów stacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia.

Archeologia pradziejowa i średniowieczna

Archeologia orientalna i antyczna



Specjalności

Archeologia pradziejowa i średniowieczna:

pradzieje powszechne (epoka kamienia, epoka brązu, okres lateński 

i wpływów rzymskich), ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

Europy Środkowej

wczesne średniowiecze i średniowiecze Europy

metody i teorie archeologiczne

Archeologia orientalna i antyczna:

Bliski Wschód (Egipt, Mezopotamia, Anatolia)

starożytna Egea, Grecja i Rzym

kontakty starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego 

z Europą Środkową



Przyszłość po studiach

Praca w instytucjach:

naukowych

muzealnych, konserwatorskich 

kulturalno-oświatowych i turystycznych



Dodatkowe atuty kierunku

To „otwarty” kierunek studiów, który daje możliwość 

uprawiania nauki na wiele różnych sposobów i pozwala 

na prowadzenie badań praktycznie na całym świecie.

Kadra składa się z naukowców o międzynarodowym 

doświadczeniu.

Wielość perspektyw oraz stanowisk metodologicznych 

reprezentowanych przez znakomite grono wykładowców.

Unikatowa w skali Polski możliwość opanowania umiejętności 

prowadzenia prac archeologicznych w oparciu o nieinwazyjne 

metody badań terenowych.

Liczne ekspedycje wykopaliskowe, pracujące na obszarach 

wielkich inwestycji w Polsce.



Co trzeba zdawać na maturze?

Matematyka: pisemny, podstawowy/rozszerzony

Język polski: pisemny, podstawowy/rozszerzony 

Język obcy nowożytny: pisemny, podstawowy/rozszerzony

Do wyboru:

Dowolny przedmiot inny niż matematyka, język polski, język obcy 

nowożytny (pisemny, podstawowy/rozszerzony)

Limit miejsc: 60



Wydział Archeologii 

Jedna z najstarszych jednostek naukowych UAM.

Jednostka wypracowująca zasady nowych technik badawczych 

i reguły systemu dokumentacji archeologicznej.

Absolwenci są poszukiwani przez ekspedycje archeologiczne 

i uczestniczą w pracach wykopaliskowych w całej Europie i poza nią.

Wydział współuczestniczy w bardzo znaczący sposób w ratowniczych 

badaniach wykopaliskowych poprzedzających prace budowlane 

w związku z prowadzeniem wielkich inwestycji związanych 

z rozbudową kraju.

Collegium Historicum

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

61-614 Poznań



Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM:

archeo.amu.edu.pl

blogkandydata.uam.edu.pl


