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ZARZĄDZENIE NR 1
DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHEOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 22 grudnia  2020 r.

w sprawie utworzenia katedr Wydziału Archeologii 

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Wydziału
Archeologii (Monitor UW z 2020 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady
Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego nr 23 z dnia 25 listopada 2020 r.
w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  utworzenia  wewnętrznych  jednostek
organizacyjnych  Wydziału  Archeologii  –  katedr  oraz  uchwałą  Rady  Wydziału
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego nr 29 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wyrażenia  opinii  o  zmianie  nazwy  Katedra  Archeologii  Bliskiego  Wschodu  
na Katedra Archeologii Orientu, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Na Wydziale Archeologii tworzy się następujące katedry:
1)   Katedra Archeologii Ameryk;
2)   Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich;
3)   Katedra Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa;
4)   Katedra Archeologii Egiptu i Nubii;
5)   Katedra Archeologii Epoki Kamienia;
6)   Katedra Archeologii Klasycznej;
7)   Katedra Archeologii Orientu;
8)   Katedra Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych;
9)   Katedra Bioarcheologii;
10) Katedra Epigrafiki i Papirologii;
11) Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa. 

2. Zadania katedr określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Dziekan Wydziału Archeologii: B. Kontny



Załącznik
do zarządzenia nr 1 Dziekana Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 
w sprawie utworzenia katedr Wydziału Archeologii

1. Katedra Archeologii Ameryk

Zadaniem Katedry Archeologii Ameryk jest:
a) prowadzenie  działalności  badawczej  w  zakresie  archeologii  Ameryk,  

w szczególności:
- archeologii obszaru andyjskiego,
- archeologii Ameryki Środkowej,
- archeologii funeralnej,
- archeologii antropologicznej,
- ikonografii kultur prekolumbijskich i sztuki naskalnej,

b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
oraz włączaniem studentów w proces badawczy, w tym badania terenowe,

c) organizacja  życia  naukowego  w  zakresie  archeologii  Ameryk,  w  tym
publikowanie  wyników  badań,  prowadzenie  archeologicznych  badań
terenowych,  udział  w  międzynarodowych  i  krajowych  konferencjach
naukowych i ich organizacja, aktualizacja wiedzy w ww. zakresie, współpraca
badawcza  z  archeologami  i  przedstawicielami  innych  dyscyplin  w  kraju  
i  za  granicą oraz  współpraca  z  ośrodkami  amerykanistycznymi  z  Polski  
i zagranicy,

d) popularyzacja wiedzy na temat archeologii Ameryk.

2. Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

Zadaniem Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich jest:
a) prowadzenie  działalności  badawczej  w  zakresie  archeologii  Barbaricum  

i prowincji rzymskich, w szczególności:
-  archeologii  Barbaricum europejskiego od epoki brązu po okres wędrówek

ludów,
-  archeologii peryferii świata rzymskiego (archeologii limesowej) i wzajemnych
   relacji z Barbaricum,
-  armii rzymskiej na terenie imperium,

b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
oraz  włączaniem  studentów  do  procesu  badawczego,  w  tym  badań
terenowych,

c) organizacja życia naukowego w zakresie badań nad Barbaricum, prowincjami
rzymskimi i armią rzymską, w tym publikowanie wyników badań, prowadzenie
archeologicznych  badań  terenowych,  aktualizacja  wiedzy  w  ww.  zakresie,
współpraca badawcza z archeologami i przedstawicielami innych dyscyplin  
w kraju i za granicą, udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych i ich organizacja,

d) popularyzacja  wiedzy  na  temat  Barbaricum,  prowincji  rzymskich  i  armii
rzymskiej.
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3. Katedra Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa

Zadaniem Katedry Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa jest:
a) prowadzenie  działalności  badawczej  w  zakresie  archeologii  egejskiej  

oraz dawnego włókiennictwa, w szczególności:
-  kultur Grecji epoki brązu oraz wieków ciemnych,
- dawnego włókiennictwa, w tym technologii, przy wykorzystaniu archeologii

eksperymentalnej,
- początków percepcji matematycznej (liczby i miary w przeszłości) oraz teorii 

i metodologii archeologii,
b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  

z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
oraz włączaniem  studentów  do  procesu  badawczego,  w  tym  badań
terenowych,

c) organizacja życia naukowego w ww. zakresie, w tym publikowanie wyników
badań,  prowadzenie  archeologicznych  badań  terenowych,  udział
w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i ich organizacja,
aktualizacja wiedzy w ww. zakresie, współpraca badawcza z archeologami  
i przedstawicielami innych dyscyplin w kraju i za granicą,

d) popularyzacja wiedzy w ww. zakresie.

4. Katedra Archeologii Egiptu i Nubii

Zadaniem Katedry Archeologii Egiptu i Nubii jest:
a) prowadzenie działalności  badawczej  w zakresie archeologii  Egiptu i  Nubii, 

w szczególności:
- cywilizacji rozwijających się w Dolinie Nilu w starożytności,
- cywilizacji rozwijających się w Dolinie Nilu w średniowieczu,

b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
oraz włączaniem  studentów  do  procesu  badawczego,  w  tym  badań
terenowych,

c) organizacja  życia  naukowego w zakresie  archeologii  Egiptu i  Nubii,  w tym
publikowanie  wyników  badań,  prowadzenie  archeologicznych  badań
terenowych,  aktualizacja  wiedzy  w  ww.  zakresie,  współpraca  badawcza  
z  archeologami  i  ośrodkami  prowadzącymi  badania  w  Dolinie  Nilu  
oraz przedstawicielami  innych  dyscyplin  w  kraju  i  za  granicą,  udział  
w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i ich organizacja
– m.in. organizacja ogólnopolskiej konferencji „Polacy nad Nilem”,

d) popularyzacja wiedzy na temat archeologii Egiptu i Nubii.

5. Katedra Archeologii Epoki Kamienia

Zadaniem Katedry Archeologii Epoki Kamienia jest prowadzenie działalności
badawczej  w zakresie  problematyki  związanej  z  szeroko pojętą  epoką kamienia  
i zagadnieniami pokrewnymi, w szczególności:

a) organizacja  życia  naukowego  w  zakresie  badań  nad  epoką  kamienia  
i  zagadnieniami  pokrewnymi,  w  tym  publikowanie  wyników  badań,
prowadzenie  archeologicznych  badań  terenowych,  udział  
w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i ich organizacja,
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aktualizacja wiedzy w ww. zakresie, współpraca badawcza z archeologami  
i przedstawicielami innych dyscyplin w kraju i za granicą,

b) prowadzenie  dydaktyki  w  zakresie  archeologii  epoki  kamienia, 
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
i włączaniem studentów do procesu badawczego, w tym badań terenowych,

c) popularyzacja wiedzy na temat epoki kamienia i zagadnień pokrewnych.

6. Katedra Archeologii Klasycznej

Zadaniem  Katedry  Archeologii  Klasycznej  jest  prowadzenie  działalności
badawczej  oraz  dydaktycznej  w  zakresie  archeologii  klasycznej  (okres  grecki,
hellenistyczny oraz rzymski  –  od  republiki  do  późnego antyku,  recepcja antyku)  
na  całym  obszarze  oddziaływania  szeroko  pojętej  kultury  klasycznej,  
w szczególności:

a) organizacja  życia  naukowego  w  zakresie  badań  w  zakresie  archeologii
klasycznej,  w  tym  publikowanie  wyników  badań,  prowadzenie
archeologicznych badań terenowych, udział w międzynarodowych i krajowych
konferencjach  naukowych  i  ich  organizacja,  aktualizacja  wiedzy  
w ww.  zakresie,  współpraca badawcza z  archeologami  i  przedstawicielami
innych dyscyplin w kraju i za granicą,

b) prowadzenie dydaktyki  w zakresie  archeologii  klasycznej  z uwzględnieniem
wyników badań naukowych prowadzonych w katedrze i włączaniem studentów

do procesu badawczego, w tym badań terenowych,
c) popularyzacja wiedzy na temat archeologii klasycznej.

7. Katedra Archeologii Orientu

Zadaniem  Katedry  Archeologii  Orientu  jest  prowadzenie  działalności
badawczej oraz dydaktycznej w zakresie archeologii szeroko rozumianych obszarów
Orientu  (od  Anatolii,  przez  Syrię,  Lewant,  Mezopotamię,  Iran  aż  po  tereny  Azji
Środkowej),  od  tworzenia  się  struktur  protopaństwowych  do  wczesnego
średniowiecza, w szczególności:

a) organizacja  życia  naukowego  w  zakresie  badań  nad  Orientem,  w  tym
publikowanie  wyników  badań,  prowadzenie  archeologicznych  badań
terenowych,  udział  w  międzynarodowych  i  krajowych  konferencjach
naukowych i ich organizacja, aktualizacja wiedzy w ww. zakresie, współpraca
badawcza  z  archeologami  i  przedstawicielami  innych  dyscyplin  w  kraju  
i za granicą,

b) prowadzenie  dydaktyki  w  ww.  ramach  czasowych  i  przestrzennych,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
i włączaniem studentów do procesu badawczego, w tym badań terenowych,

c) popularyzacja wiedzy na temat archeologii Orientu.

8. Katedra Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zadaniem Katedry Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych jest:
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a) prowadzenie  działalności  badawczej  w  zakresie  problematyki  związanej  
z  szeroko  pojętym  okresem  wczesnego  średniowiecza,  późnego
średniowiecza i czasami nowożytnymi, w szczególności:
- archeologii ziem polskich,
- archeologii Europy,

b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
oraz  włączaniem  studentów  do  procesu  badawczego,  w  tym  badań
terenowych,

c) organizacja życia naukowego w zakresie archeologii średniowiecza i czasów
nowożytnych,  w  tym  publikowanie  wyników  badań,  prowadzenie
archeologicznych  badań  terenowych,  aktualizacja  wiedzy  w  ww.  zakresie,
współpraca badawcza z archeologami i przedstawicielami innych dyscyplin  
w kraju i za granicą, udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych i ich organizacja,

d) popularyzacja  wiedzy  na  temat  archeologii  wczesnego  i  późnego
średniowiecza oraz czasów nowożytnych.

9. Katedra Bioarcheologii

Zadaniem Katedry Bioarcheologii jest: 
a) prowadzenie  działalności  badawczej  w  zakresie  bioarcheologii,  

w szczególności:
-  wszechstronne  analizy  szczątków  ludzkich,  zwierzęcych  i  roślinnych,

pozyskiwanych podczas wykopalisk archeologicznych,
-   prace nad rozwojem teorii i metod badań bioarcheologicznych,

b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
oraz  włączaniem  studentów  do  procesu  badawczego,  w  tym  badań
terenowych,

c) organizacja  życia  naukowego  w zakresie  bioarcheologii,  archeologii
środowiskowej i  paleoekologii,  w tym publikowanie wyników badań,  udział  
w  archeologicznych  badaniach  terenowych,  udział  w  międzynarodowych  
i krajowych konferencjach naukowych i ich organizacja, aktualizacja wiedzy  
w ww.  zakresie,  współpraca badawcza z  archeologami  i  przedstawicielami
innych dyscyplin w kraju i za granicą,

d) popularyzacja wiedzy w ww. zakresie.

10. Katedra Epigrafiki i Papirologii

Zadaniem Katedry Epigrafiki i Papirologii jest:
a) prowadzenie  działalności  badawczej  w  zakresie  epigrafiki  i  papirologii, 

w szczególności:
- epigrafiki starożytnej,
- łacińskiej epigrafiki średniowiecznej i nowożytnej,
- papirologii,
- historii i archeologii Egiptu grecko-rzymskiego,
- historii i piśmiennictwa Nubii chrześcijańskiej,
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b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  w  katedrze  
oraz  włączaniem  studentów  do  procesu  badawczego,  w  tym  badań
terenowych,

c) organizacja życia naukowego w ww. zakresie, w tym publikowanie wyników
badań,  prowadzenie  archeologicznych  badań  terenowych,  udział  
w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i ich organizacja,
aktualizacja wiedzy w ww. zakresie, współpraca badawcza z archeologami  
i przedstawicielami innych dyscyplin w kraju i za granicą,

d) popularyzacja wiedzy w ww. zakresie.

11. Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

Zadaniem Katedry Numizmatyki i Muzealnictwa jest:
a) prowadzenie  działalności  badawczej  w  zakresie  szeroko  

rozumianej  problematyki  numizmatyczno-archeologicznej,  muzealnictwa  
i konserwatorstwa archeologicznego, 

b) prowadzenie  działalności  dydaktycznej  w  powyższych  obszarach,  
z  uwzględnieniem  wyników  badań  naukowych  prowadzonych  
w katedrze oraz włączaniem studentów do procesu badawczego, w tym badań
terenowych,

c) organizacja życia naukowego w ww. zakresie, w tym publikowanie wyników
badań,  prowadzenie  archeologicznych  badań  terenowych,  udział  
w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i ich organizacja,
aktualizacja wiedzy w ww. zakresie, współpraca badawcza z archeologami  
i przedstawicielami innych dyscyplin w kraju i za granicą,

d) popularyzacja wiedzy w zakresie numizmatyki i muzealnictwa.
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