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Subjects / Courses USOS code Teachers Type of course 
No. of 

Hours 
ECTS pts Date 

Environment and culture during the Ice Age 

Środowisko i kultura w plejstocenie* 

1201-OG-EN-ECDIA Prof. dr hab. 

Krzysztof Cyrek  

konwersatorium 15 3 Wed. 

12.30–14.00, 

class VII 

Traces of culture and environment through traceology 

(microwear) of flints, stone and organic tools 
Ślady kultury i środowiska poprzez wyniki badań 

traseologicznych artefaktów krzemiennych, kamiennych i 

wykonanych z surowców organicznych* 

1201-OG-EN-TCET Dr Grzegorz 

Osipowicz 

laboratorium 15 4 Fri. 

9.00–10.30, 

class III 

(since 24.11.2017) 

Stone Age seafaring: colonization, migration and early 

maritime activities 

Żegluga w epoce kamienia: kolonizacje, migracje i wczesna 

aktywność morska* 

1201-OG-EN-SAS Dr hab. Andrzej 

Pydyn 

Konwersatorium 15 3 Tue 

14.30–16.00, 

class II 

The ancient foundations of european culture 

Antyczne fundamenty europejskiej kultury* 

1201-OG-EN-AFEC Dr Jacek Rakoczy konwersatorium 15 3 Wed. 

10.30–12.00, 

class VI 

Classical Greece and the birth of western art 

Grecja klasyczna a narodziny sztuki zachodnioeuropejskiej* 

1201-OG-EN-CGBWA Dr Inga Głuszek konwersatorium 15 3 Mon. 

14.30–16.00, 

class IV 

Secular and sacred architecture of medieval Poland –

 cultural and environmental factors in its development 

Świecka i sakralna architektura w średniowiecznej Polsce –

 kulturowe i środowiskowe czynniki rozwoju* 

1201-OG-EN-SAMP Dr hab. Marcin 

Wiewióra, prof. 

UMK 

konwersatorium 15 3 Tue. 

8.30–10.00, 

class II 

The material culture of towns on the base of archaeology 

Kultura materialna miast w świetle badań archeologicznych* 

1201-OG-EN-MCT Dr hab. Grażyna 

K. Sulkowska-

Tuszyńska, prof. 

UMK 

konwersatorium 15 3 Wed. 

14.00–15.30, 

class V 

(since 18.10.2017) 

Human impact on the past environment on the basis of 

palaeobotany and pollen analysis 

Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w przeszłości 

w świetle badań archeobotanicznych i palinologicznych* 

1201-OG-EN-HIPPA Dr hab. 

Agnieszka 

Noryśkiewicz 

laboratorium 15 3 Wed. 

9.00–10.30, 

class 168 

Culture, animals and environment through 

archaeozoology/zooarchaeology 

Kultura, zwierzęta i środowisko w ujęciu 

archeozoologicznym/zooarcheologicznym* 

1201-OG-EN-CAEAZ Prof. dr hab. 

Daniel 

Makowiecki  

konwersatorium 30 5 Tue. 

13.00–14.30, 

class 168 
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