
Zajęcia z komponentem praktycznym  
do realizacji po 24 maja 2020 roku  

w Instytucie Archeologii UW 
 
Zajęcia będą prowadzone w salach budynku Szkoły Głównej zapewniających zachowanie 
odległości i reżimu sanitarnego, w blokach czasowych: 

blok I:    9:00-13:00  i  blok II:    14:00-18:00, 
lub w godzinach indywidualnie ustalanych ze studentami (gdy zajęcia są krótsze niż 
proponowany czas w bloku zajęciowym). Zajęcia w laboratoriach na ul. Smyczkowej odbywają 
się w terminach ustalanych indywidualnie ze studentami, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału. 
Numery sal, jeśli nie są podane, będą podane wkrótce. 
 
Wszyscy studenci, którzy będą brać udział w zajęciach powinni pamiętać o: 
- maseczkach osobistych 
- utrzymywaniu dystansu społecznego (min. 1,5m) 
- utrzymywaniu higieny wg wskazań epidemiologicznych. 
 
Wszyscy, którzy mieli wysoka temperaturę, lub inne symptomy choroby najpóźniej na tydzień 
przed zajęciami i/lub w trakcie czasu przeznaczonego na zajęcia, powinni powstrzymać się od 
uczestnictwa w nich i pozostać w domu. 
 
W Instytucie zapewnione będą podstawowe środki wymagane reżimem sanitarno-
epidemiologicznym, czyli płyny dezynfekujące i środki czystości w łazienkach. Będzie też 
dostępna ograniczona ilość maseczek (w związku z obowiązkiem używania maseczek 
własnych) i rękawiczek jednorazowych.  
 
Kontakt zarówno ze studentami jak i z prowadzącymi zajęcia i innymi pracownikami Instytutu 
Archeologii powinien być maksymalnie ograniczony i z zachowaniem reżimu i zasad dystansu 
społecznego. Sekretariaty są dostępne WYŁĄCZNIE po uprzednim umówieniu się. Godziny ich 
otwarcia będą podane na drzwiach. 
 
Prosimy pamiętać o ograniczonej dostępności sklepów i zaopatrzeniu się w podstawowe 
produkty na czas trwania zajęć (wodę i przekąski). 
 
 
 
 
WYKAZ ZAJĘĆ I PROWADZĄCY: 
 
Laboratorium opisu zabytków (I rok): 
1) prow. M. Wagner – 28 maja, oraz drugie zajęcia termin ustalany ze studentami 
2) prow. A. Grabarek – laboratorium ul. Smyczkowa – termin ustalany ze studentami 
3) prow. K. Blusiewicz – 29 maja i 5 czerwca 
4) prow. M. Przeździecki – 27 maja 
5) prow. R. Chowaniec – 26 maja, 2 czerwca, 9 czerwca 
6) prow. W. Gumiński – 1 czerwca 
 



Rysunek archeologiczny (I i II rok) 
1) prow. M. Matera – 3 czerwca, 4 czerwca I rok 
2) prow. Paweł Szymański – 29 maja II rok 
 
Elements of Archaeozology (MA Eng) 
1) prow. U. Iwaszczuk – 28 maja, 4 czerwca 
 
Archeologia tekstyliów (głównie III rok lic.) 
1) prow. A. Ulanowska – 2 czerwca, 3 czerwca 
 
Konserwacja ceramiki (II i III rok lic.) 
1) prow. A. Szela – 25 maja, 26 maja 
 
Analiza szczątków zwierzęcych i jej interpretacja (I i II rok mgr) 
1) prow. A. Gręzak 
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M. Wagner – drugie zajęcia do ustalenia ze studentami 

A. Grabarek – na ul. Smyczkowej – do ustalenia ze studentami 
 

 


