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Misja Katedry 

Zadaniem Katedry Archeologii Klasycznej jest prowadzenie działalności badawczej 

oraz dydaktycznej, w zakresie archeologii klasycznej. Działalność ta będzie obejmowała 

zarówno Kulturę Grecką od okresu archaicznego po okres hellenistyczny, jak i Kulturę 

Rzymską od republiki do późnego antyku. Obszar naszego zainteresowania obejmuje także, te 

tereny, na które oddziaływała szeroko pojęta kultura klasyczna.  

Badania naukowe będą, więc skoncentrowane na archeologii terenowej, architekturze    

i sztuce klasycznej, numizmatyce, epigrafice, historii starożytnej, kulturze materialnej                     

i duchowej, a także recepcji antyku. W naszych opracowaniach i analizach uwzględnimy także 

możliwie szerokie zastosowanie metod interdyscyplinarnych.  

Pracownicy Katedry będą opracowywać zabytki in situ i ruchome pochodzące z badań 

prospekcyjnych i archeologicznych oraz ekspertyzy zabytków klasycznych. Będzie się to działo 

w szerokiej współpracy z naukowcami reprezentującymi inne dziedziny nauki oraz 

zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Wyniki badań naukowych zostaną włączone do zajęć 

dydaktycznych, zaś studenci do procesu badawczego i badań terenowych. 

W Katedrze perspektywicznie, będzie odtworzony proces dydaktyczny poświęcony 

archeologii i historii starożytnej Grecji i Rzymu oraz tzw. nauk pomocniczych związanych            

z kulturą grecko-rzymską.  

Podstawą działalności Katedry jest jedność nauki i nauczania, toteż dużą wagę 

przywiązujemy do procesu dydaktycznego. To zadanie będzie realizowane nie tylko poprzez 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, praktyk studenckich i opiekę naukową nad studentami, ale 

także poprzez włączanie studentów w procesy badawcze, wspieranie ruchu naukowego, 

poszukiwanie oraz stosowanie nowych metod nauczania, w tym doskonalenie metod nauki 

zdalnej. 

Społeczną misję Katedry widzimy w szerokiej popularyzacji badań naukowych                   

i osiągnięć polskich archeologów. Organizację, spotkań naukowych, wystaw, imprez 

plenerowych, wystąpień w środkach masowego przekazu i publikacje popularnonaukowe.  

Za swoje ważne zadanie uważamy opiekę oraz propagowanie Dziedzictwa 

Kulturowego, tak w krajach, w których prowadzimy badania, jak i w Polsce. W tym konkrecie 

naszym zadaniem będzie opieka i wparcie Kolekcji dydaktyczno-naukowej naszego Wydziale, 

zawierającej j unikatowe artefakty pochodzące zarówno z czasów antycznych, jak i te, które 

związane są z historią archeologii w Uniwersytecie Warszawskim. 
 


