Wykaz prac magisterskich, doktorskich oraz habilitacyjnych
wykonanych w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie
w latach 2006-2016
------------------------------------------------------------------------------------------Uzupełnienia prac magisterskich drukowanych za poprzednie lata
1979
S z e w c z y k ( L i b e r a ) Małgorzata: Osadnictwo wczesnośredniowieczne Lublina i
okolic /prom. Jan Gurba/
Druk /fragm./: A. Rozwałka, M. Libera, R. Niedźwiadek: Relikty wczesnośredniowiecznego osadnictwa
w Lublinie przy ul. Kochanowskiego 78. W: Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica
dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Lublin 2009, s. 415427.

1999
Kulesza Adam: Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA (rejon A) w Strzyżowie,
pow. Hrubieszów /prom. Sławomir Kadrow/
Druk /fragm./: Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA w Strzyżowie, pow. hrubieszowski.
Wiadomości Archeologiczne 60: 2008, s. 197-189.

Sawicki Remigiusz: Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA (rejon B) w
Strzyżowie, pow. Hrubieszów /prom. Sławomir Kadrow/
Druk /fragm./: W: Adam Kulesza, Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA w Strzyżowie,
pow. hrubieszowski. Wiadomości Archeologiczne 60: 2008, s. 197-189.

Wysokińska Anna: Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA (rejon C) w
Strzyżowie, pow. Hrubieszów /prom. Sławomir Kadrow/
Druk /fragm./: W: Adam Kulesza, Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA w Strzyżowie,
pow. hrubieszowski. Wiadomości Archeologiczne 60: 2008, s. 197-189.

2002
Kotowicz Piotr: Woda w słowiańskich wyobrażeniach o zaświatach. Z badań nad
wczesnośredniowiecznym ciałopalnym obrządkiem pogrzebowym na terenie województwa
lubelskiego. Część I Analiza. Wnioski. Część II. Ilustracje /prom. Andrzej Rozwałka/
Druk /fragm./: Woda w słowiańskich wyobrażeniach o zaświatach, mit a rzeczywistość. W: Środowisko
pośmiertne człowieka, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński. Poznań 2007, s. 59-77. (Funeralia
Lednickie. Spotkanie 9).

Druk /fragm./: Stan i potrzeby badań nad wczesnośredniowiecznym ciałopalnym obrządkiem
pogrzebowym na terenie województwa lubelskiego. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7: 2004,
s. 156-172.

2004
K ę p k a Monika: Biżuteria wczesnośredniowieczna z obszaru Lubelszczyzny (VIII – połowa
XIII w.) /prom. Andrzej Rozwałka/
Druk /fragm./: M. Piotrowski, M. Kępka, M. Żuchowska: Wybrane wczesnośredniowieczne zabytki
archeologiczne z pogranicza polsko-ruskiego na Lubelszczyźnie. W: Pogranicze polsko-ruskie we
wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2009, s. 83-138.
(Skarby z Przeszłości 10).

2005
L i t w i ń c z u k Wojciech: Rząd koński stepu europejskiego w okresie od końca III w.
p.n.e. do III w. n.e. /prom. Andrzej Kokowski/
Druk /fragm../: W. Litwińczuk: Charakterystyka typów ozdobnych rzędów końskich sarmackich
koczowników. Annales UMCS Sectio EE, 38 : 2006, s. 281-289.

Prace magisterskie wykonane w Instytucie Archeologii UMCS
2006
Antoniak Magdalena: Materiały archeologiczne ze stanowiska 17 w miejscowości
Mołodutyń, gm. Kamień, pow. Chełm, woj. lubelskie /prom. Jerzy Libera, [konsultant] Halina
Taras/
Bajka Monika: Osada w Szychowicach na tle grupy południowo-wschodniej kultury
pucharów lejkowatych (KPL) /prom. Jerzy Libera, [konsultant] Anna Zakościelna/
Chmielewski Tomasz: Wokół technik i technologii przędzalniczych i tkackich neo-eneolitu
środkowoeuropejskiego /prom. Anna Zakościelna/
Druk /fragm./: T.J. Chmielewski, L. Gardyński: Włókno – nić – wrzeciono. Z metodyki badań
przęślików na przykładzie znalezisk ze stanowiska 1C w Gródku. W: Hereditas praeteriti.
Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi,
red. H. Taras, A. Zakościelna, Lublin 2009, s. 145-156.
Druk /zmieniona wersja pracy magisterskiej/: T. J. Chmielewski: Po nitce do kłębka… O
przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie Środkowej. Warszawa 2009
ss. 376.

Czech Grzegorz: Chronologia kultury kurhanów karpackich /prom. Andrzej Kokowski/
Dąbrowski Grzegorz: Prahistoryczne fazy osadnicze na stanowisku 22 w Łukawicy, pow.

Lubaczów, na tle osadnictwa dorzecza górnej Tanwi i Sołokiji /prom. Jerzy Libera/
Fajge Ewa: Naczynia szklane z okresu rzymskiego z terenów Czech i Moraw /prom. Teresa
Stawiarska/
Ficner Hubert: Instrumenty muzyczne i narzędzia dźwiękowe na obszarze ziem polskich w
okresie rzymskim /prom. Andrzej Kokowski/
Grusiecka Lena: Pochówki cząstkowe w młodszej epoce kamienia na ziemiach polskich
/prom. Jerzy Libera, [konsultant] Elżbieta Kłosińska/
Jeremicz Jacek: Znaleziska broni ze stanowisk wodnych z epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza z terenu Polski /prom. Teresa Stawiarska, [konsultant] Halina Taras/
Druk /fragm./: Znaleziska siekier w środowisku wodnym, datowanych na epokę brązu i
wczesną epokę żelaza, na terenie międzyrzecza Wieprza i Bugu. W: Hereditas praeteriti.
Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi,
red. H. Taras, A. Zakościelna, Lublin 2009, s. 265-271.
Druk /fragm./: Symboliczny aspekt uwarunkowania depozytów uzbrojenia brązowego ze
środowisk wodnych. Archeologia Polski Środkowowschodniej 9: 2007 (wyd. 2009), s. 213230.

Kokowska Ewelina: Przedmioty z kamieni szlachetnych i półszlachetnych w zespołach
sarmackich Europy Wschodniej /prom. Andrzej Kokowski/
Michalska Agata: Późnośredniowieczne i nowożytne zabytki szklane z terenu Klasztoru O.O.
Dominikanów na Starym Mieście w Lublinie /prom. Teresa Stawiarska/
Orzechowski Artur: Wyżyna Sandomierska w młodszym okresie przedrzymskim /prom.
Andrzej Kokowski/
Rybak Szymon: Wizerunki zwierząt w młodszych odcinkach epoki brązu i wczesnej epoce
żelaza w Europie /prom. Andrzej Kokowski, [konsultant] Elżbieta Kłosińska/
Siębor Marcin: Osadnictwo regionu Sieciechowa w średniowieczu (XI-XIV w.) /prom. Borys
Paszkiewicz/
Śliwiński Jakub: Stosunki kulturowe i osadnicze na Powiślu Lubelskim w młodszej epoce
brązu i wczesnej epoce żelaza /prom. Teresa Stawiarska/
Tabaczewska Ewa: Gliniane naśladownictwa importowanych naczyń szklanych w kulturze
przeworskiej /prom. Teresa Stawiarska/
Tajer Katarzyna: Dorzecze górnej Chodelki w pradziejach i wczesnym średniowieczu (w
świetle badań AZP) /prom. Stanisława Hoczyk-Siwkowa/
Wolska Justyna: „Elementy pogańskie na wybranych cmentarzyskach chrześcijańskich we
wczesnym średniowieczu” /prom. Borys Paszkiewicz/
Wójcik Agnieszka: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Bychawa /prom. Andrzej

Rozwałka/
Żelazny Rafał: Obieg monetarny na Lubelszczyźnie w dobie półgrosza (1386-1506) /prom.
Borys Paszkiewicz/
Żuchowska Magdalena: Plomby „typu drohiczyńskiego” z Gródka nad Bugiem, pow.
hrubieszowski i Czermna, pow. tomaszowski /prom. Borys Paszkiewicz/
Druk /fragm./: M. Piotrowski, M. Kępka, M. Żuchowska: Wybrane wczesnośredniowieczne
zabytki archeologiczne z pogranicza polsko-ruskiego na Lubelszczyźnie. W: Pogranicze
polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła,
Lublin 2009, s. 83-138. (Skarby z Przeszłości 10)

2007
Bartecki Bartłomiej: Sytuacja kulturowo-osadnicza od starszej epoki brązu do wczesnej
epoki żelaza w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej /prom. Elżbieta Kłosińska/
Dłużewski Łukasz: Góra Zamkowa w Grodnie – na podstawie znalezisk archeologicznych z
XI-XV w. /prom. Andrzej Rozwałka/
Fronczek Katarzyna: Krzemienie w grobach kultury łużyckiej /prom. Elżbieta Kłosińska/
Druk /fragm./: Krzemienie w grobach grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. W:
Tarnobrzeska kultura łużycka- źródła i interpretacje, red. S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak,
Rzeszów 2009, s. 265-287. (Collectio Archaeologica Ressoviensis 11)

Głąb Agnieszka: Wczesnośredniowieczne kościoły jednoprzestrzenne na Ziemi
Sandomierskiej /prom. Marek Florek/
Janeczek Anna: Drobna ceramika obrzędowa na cmentarzyskach ludności kultury łużyckiej
w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich /prom. Elżbieta Kłosińska/
Kosarski Bartłomiej Tomasz: Pożywienie obrzędowe związane z kultem zmarłych w epoce
brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich /prom. Halina Taras/
Kot Radosław Baltazar: Osadnictwo na obszarze parafii Krężnica Jara w średniowieczu
/prom. Andrzej Rozwałka/
Kubera Michał: Metalurgia brązu w dobie kultury łużyckiej /prom. Elżbieta Kłosińska/
Kulik Mateusz: Fortyfikacje Sandomierza od X w. do XIX w. /prom. Marek Florek/
Kwaśny Edyta: Retoryka w archeologii. Analiza narracji archeologicznych w oparciu o
klasyczną teorię retoryki /prom. Anna Zalewska/
Łaski Marek: Kusza na ziemiach polskich w znaleziskach archeologicznych i w źródłach
pisanych /prom. Borys Paszkiewicz/
Łukaszewska Aleksandra: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Krzczonów
/prom. Andrzej Rozwałka/

Łukaszewski Łukasz: Zamki Kazimierza Wielkiego w średniowiecznej Małopolsce /prom.
Marek Florek/
Marczak Radosław: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Nowogród /prom.
Andrzej Rozwałka/
Stańkowski Tomasz: Koło Naukowe Archeologów UMCS w latach 1960-2005 jako przykład
poznawczo-popularyzacyjnego zaangażowania studentów /prom. Andrzej Rozwałka,
[konsultant] Anna Zalewska /
Szumańska Magdalena: Kafle piecowe z badań archeologicznych w Sandomierzu. Próba
oceny materiału na wybranych egzemplarzach z XIV-XVII wieku /prom. Marek Florek/
Wichrowska Anna: Kraśnik-Piaski, stan. 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu
wpływów rzymskich /Andrzej Kokowski/
Żórawski Stanisław: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Częstoborowice /prom.
Andrzej Rozwałka/
2008
Dobrzyński Michał: Kamienne topory na terenie Polski (od późnego neolitu do wczesnej
epoki żelaza. Część I: analityczna. Część II: mapy i tablice /prom. Jerzy Libera/
Drewniak Michał: Materiały kultur trzcinieckiej i łużyckiej z Tarnoszyna, stan. 1 i 2 oraz z
Podlodowa, stan. 59 na tle współczesnego im osadnictwa na Grzędzie Sokalskiej i Równinie
Bełskiej /prom. Halina Taras/
Goiński Dariusz: Przemiany osadnicze na terenie Iłży w okresie średniowiecza i w czasach
wczesnośredniowiecznych /prom. Andrzej Rozwałka/
Górski Łukasz: Stan badań nad osadnictwem pradziejowym w powiecie opolskim (do
schyłku III okresu epoki brązu) /prom. Jerzy Libera/
Hyrchała Anna: Mikroregion osadniczy kultury łużyckiej w rejonie Gródka w epoce brązu i
wczesnej epoce żelaza /prom. Elżbieta Kłosińska/
Jączek Marcin: Źródła do poznania gospodarczej, bojowej i rytualnej roli konia na
ziemiach polskich w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza /prom. Halina Taras/
Kacprzak Mateusz: Materiały z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku
Świerszczów Kolonia 28, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie /prom. Halina Taras/
Komisarczuk Anna: Neolityczne obiekty ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem (z badań
wykopaliskowych przeprowadzonych przez Sławomira Jastrzębskiego w latach 1983-1984)
/prom. Jolanta Nogaj-Chachaj/
Druk /fragm./: P. Zawiślak, Neolityczne obiekty ze stanowiska 1C w Gródku, pow. Hrubieszów (z
badań Sławomira Jastrzębskiego w latach 1983-1985 roku). W: Na pograniczu kultury

pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej, red. A. Pozikhovski, J. Rogoziński, M. Rybicka.
Rzeszów 2013 s. 109-213; streszcz. ang. s. 214.

Korybski Przemysław: Znaleziska monetarne na terenie Ziemi Chełmskiej od końca XIV do
połowy XVII wieku /prom. Andrzej Rozwałka/
Mazurek Łukasz: Osadnictwo na obszarze średniowiecznej parafii Bystrzyca /prom.
Andrzej Rozwałka/
Moskała Piotr: Osadnictwo na Wyżynie Sandomierskiej w okresie rzymskim na podstawie
badań AZP /prom. Andrzej Kokowski/
Olszewski Adam: Pradziejowe materiały ze stanowiska XIV w Hannie z badań w 1993 roku
/prom. Jerzy Libera/
Polit Beata: Kolczyki scytyjskie na obszarze Europy wschodniej i Polski w okresie od VII do
IV wieku p.n.e. /prom. И. [Игор] Н. Храпунов, [konsultant] E. [Elżbieta] M. Kłosińska/
Druk /fragm./: Kilka uwag o kolczykach gwoździowanych z obszaru Polski / … // Наукoві студії 2010
вип. 3 s. 61-66; streszcz. ang. s. 67
Druk /fragm./: Матеріали до вивчення цвяхоподібних сережок ранньозалізного віку з території
Польщі / Б. Пoлит // Археологічні дослідження Львівського університету 13: 2010, s. 148-170;
streszcz. ang. s. 166; streszcz. ros. s. 167

Poznański Marek: Archeologia eksperymentalna, jako sposób ożywiania archeologii
tradycyjnej /prom. Jerzy Libera/
Przystupa Katarzyna: Siekiery krzemienne na terenach Polski w okresie neolitu /prom.
Jerzy Libera/
Rokicińska Anna: Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich w epoce brązu i wczesnej
epoce żelaza /prom. Halina Taras/
Solarska Katarzyna: Przedstawienia antropomorficzne na ceramice kultury łużyckiej i
pomorskiej /prom. E. [Elżbieta] M. Kłosińska/
Szopińska Joanna: Groby rzemieślników w okresie rzymskim z Europy Środkowej /prom.
Andrzej Kokowski/
Sztompka Michał: Bransolety i zawieszki guzowate z okresu rzymskiego i wędrówek ludów z
terenu środkowoeuropejskiego Barbaricum /prom. Andrzej Kokowski/
Zawiślak Paweł: Neolityczne obiekty ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem (z badań
wykopaliskowych przeprowadzonych przez Sławomira Jastrzębskiego w 1985 roku) /prom.
Jolanta Nogaj-Chachaj/
Druk /fragm./: Neolityczne obiekty ze stanowiska 1C w Gródku, pow. Hrubieszów (z badań Sławomira
Jastrzębskiego w latach 1983-1985 roku) / … // W: Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i

kultury trypolskiej, red. A. Pozikhovski, J. Rogoziński, M. Rybicka. Rzeszów 2013 s. 109-213;
streszcz. ang. s. 214.

2009
Bochyński Sylwester: Niektóre zagadnienia religii Sauromatów oraz Sarmatów /prom. Igor
Khrapunov/
Bor Agnieszka Diana: Zespoły grobowe kultury amfor kulistych z obszaru Wyżyny
Lubelskiej /prom. Jolanta Nogaj-Chachaj/
Drobek Konrad: Ceramika naczyniowa z XVI-wiecznego warsztatu kaflarsko-garncarskiego
odsłoniętego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie. Tom I (część analityczna i
tablice), Tom II (część tabelaryczna) /prom. Andrzej Rozwałka/
Dziurawiec Konrad: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Kumów /prom. Andrzej
Rozwałka/
Elert Anna-Maria: Badania i nadzory archeologiczne zrealizowane w latach 1991-2008 na
terenie śródmieścia Lublina /prom. Andrzej Rozwałka/
Gawryjołek-Szeliga Katarzyna: Materiały kultur naddunajskich ze stanowiska 28 w
Świerszczowie, pow. Hrubieszów /prom. Anna Zakościelna/
Greszata Paweł: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Kock /prom. Andrzej
Rozwałka/
Grochecki Konrad: Problemy badań nad elitami społecznymi w oparciu o materiały
archeologiczne z okresu wielkich wędrówek ludów z terenów ziem polskich /prom. Andrzej
Kokowski/
Lato Małgorzata: Zabiegi antywampiryczne w obrządku pogrzebowym w pradziejach i
średniowieczu z terenu ziem polskich /prom. Marek Florek/
Niziołek Karol: Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze stanowisk 6 i 7 w Teptiukowie,
gm. Hrubieszów /prom. Anna Zakościelna/
Nowakowska Judyta Diana: Próba rekonstrukcji nowożytnego ubioru na podstawie
lubelskich kafli piecowych /prom. Andrzej Rozwałka/
Piotrowska Patrycja: Obrzędowość funeralna w starszej epoce brązu na ziemiach polskich
w perspektywie archeologii i antropologii kulturowej (na podstawie znalezisk grobowych
kultury trzcinieckiej) /prom. Elżbieta M. Kłosińska/
Druk /fragm./: Матеріали до вивчення поховальної обрядовості тшинецької культури на
території Польщі / П. Піотровська // Археологічні дослідження Львівського університету
13: 2010, s. 92-135; streszcz. ang. s. 136; streszcz. ros. s. 136

Serwatka Dorota: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Opole Lubelskie /prom.

Andrzej Rozwałka/
Wilczyński Damian: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Wojciechów /prom.
Andrzej Rozwałka/
2010
Badurowicz Kamil Krzysztof: Ślady najazdów mongolsko-ruskich na Ziemię Sandomierską
w XIII wieku w źródłach archeologicznych i pisanych /prom. Marek Florek/
Berus Paulina: Zabytki miedziane w kulturach neolitycznych na ziemiach polskich /prom.
Halina Taras/
Blicharska Kaja Sara: Osady ludności kultury łużyckiej w Polsce środkowowschodniej i
południowo-wschodniej /prom. Elżbieta M. Kłosińska/
Dębski Tomasz: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Biskupice /prom. Andrzej
Rozwałka/
Dziurawiec Barbara: Osadnictwo z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku 6 w
Tominach /prom. Halina Taras/
Jahołkowski Andrzej Mirosław: Ekspansja ludów pochodzenia euroazjatyckiego na
terenach Polski i zachodniej Ukrainy w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, w świetle
znalezisk militariów /prom. Elżbieta Małgorzata Kłosińska/
Kłyż Kamil: Nowożytne ziemne i drewniano-ziemne założenia obronne z terenu
województwa podkarpackiego /prom. Marek Florek/
Kuczyńska Aleksandra: Złożona kobiecość paleolitycznych „Wenus” /prom. Anna
Zalewska/
Leszczyńska Zofia: Materiały z epoki brązu ze stanowiska nr 5 w Hrubieszowie-Podgórzu
/prom. Halina Taras/
Łobuziński Łukasz: Osadnictwo średniowieczne na terenie parafii Parczew /prom. Andrzej
Rozwałka/
Mądzik Maria: Lubelski kościół i klasztor O.O. Dominikanów na Starym Mieście w świetle
źródeł archeologicznych /prom. Andrzej Rozwałka/
Misztal Emilia: Plastyka i ornamentyka figuralna w neolicie ziem polskich /prom. Anna
Zakościelna/
Ordutowski Jakub: Średniowieczne dwory z wieżą na kopcu w Polsce. Interpretacje –
konteksty – perspektywy badawcze /prom. Andrzej Rozwałka/
Pacek Kinga Patrycja: Ewidencja i inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w praktyce
badawczej i konserwatorskiej /prom. Marek Florek/

Pawłowski Łukasz: Ślady obecności węgierskiej na terenach ziem polskich oraz Rusi
Halickiej od IX do XII wieku /prom. Marek Florek/
Prasow Joanna Magdalena: Zespół grodowy w Czermnie. Problematyka badawcza i
konserwatorska /prom. Marek Florek/
Prus Ewa: Osadnictwo na obszarze średniowiecznej parafii Turobin /prom. Andrzej
Rozwałka/
Rybak Krzysztof: Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Dys /prom. Andrzej
Rozwałka/
Welman Karolina Anna: Osadnictwo w młodszej epoce kamienia na Roztoczu Środkowym
/prom. Jolanta Nogaj-Chachaj/
2011
B i g o s Katarzyna: Recepcja inhumacji na ziemiach polskich w średniowieczu /prom.
Andrzej Rozwałka, konsultant Marek Florek/
F a c Agnieszka Ewa: Pikule, stan. 2, powiat Janów Lubelski /prom. Andrzej Kokowski/
G a w r o n Dorota: Wisiorki kobiety gockiej /prom. Andrzej Kokowski/
H u ń k a Katarzyna: Wczesnośredniowieczne groby komorowe z ziem polskich /prom.
Andrzej Rozwałka/
K a w e c k i Waldemar: Tarczownicy kultury przeworskiej /prom. Andrzej Kokowski/
K o z i e ł Wojciech: Kontakty ziem południowej Polski z Wielkimi Morawami i Czechami do
końca X wieku /prom. Andrzej Rozwałka/
M ą c z y ń s k i Piotr Zbigniew: Pradziejowe materiały krzemienne i ceramiczne z badań
archeologicznych prowadzonych na stan. 7 w Dobryniu Małym (Równina Kodeńska). Z
aneksem Grzegorza Osipowicza /prom. Jerzy Libera/
Druk /fragm./: One of the flint tool production strategies based on erratic flint, exemplified by
Mesolithic materials from the Dobryń Mały 7 site (central-eastern Poland) / … // Journal of Lithic
Studies 2014 , vol. 1, no. 1, s. 187-195

R o l a Marta: Miejsca i obiekty pogańskiego kultu we wczesnym średniowieczu na ziemiach
polskich /prom. Andrzej Rozwałka/
S z c z o ł k o Michał: Przeszłość materialna versus materializacja przeszłości. Studium
przypadku kościoła św. Michała w Lublinie /prom. Anna Zalewska/
S z u m i ł o Magdalena: Domy zmarłych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach
polskich /prom. Jerzy Libera, konsultant Elżbieta Kłosińska/
W i ę c e k Paulina: Cmentarzysko kurhanowe w Międzygórzu na tle

wczesnośredniowiecznych cmentarzysk ciałopalnych Sandomierszczyzny /prom. Andrzej
Rozwałka/
W n u c z e k Izabela: Strój Markomanów-Swebów w starszym okresie rzymskim /prom.
Eduard Droberjar/
Druk /streszcz./: Strój Markomanow-Swebów w starszym okresie rzymskim / … // Materiały i
Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 33: 2012, s. 179-266; streszcz. niem. s.
266-267.

2012
B a r t o ś Katarzyna: Konie i rząd koński u Scytów od VII do IV wieku przed naszą erą
/prom. Igor N. Khrapunov/
C h r z a n o w s k a Sylwia: „Szpile hakowate” z terenów kultury przeworskiej, wielbarskiej i
grupy masłomęckiej. Charakterystyka oraz próba klasyfikacji typologicznej i chronologicznej
zabytków /prom. Andrzej Kokowski
K a m i ń s k i Marcin: Kamienne wyroby płasko-wypukłe w neolicie i eneolicie ziem polskich
/prom. Anna Zakościelna/
Kosior
Karolina: Wybrane wyznaczniki warunków życia uchwytne w badaniach
archeologiczno-antropologicznych pochówków średniowiecznych. Cmentarzysko w Przemyślu
i Zawichoście /prom. Wanda Kozak-Zychman/
O l e k s y Aldona Elżbieta: (Nie)zwykłe konstrukcje grobowe kultury pomorskiej. Groby z
żarnami. Kamienne skrzynie ze wzmocnionymi ścianami. /prom. Andrzej Kokowski/
R y n d z i e w i c z Robert Stanisław: Budownictwo mieszkalne w Kotlinie Chodelskiej we
wczesnym średniowieczu /prom. Marek Florek/
T r y b u l s k i Miłosz Bogdan: Topory z guzowatym obuchem kultury pucharów lejkowatych
na ziemiach polskich /prom. Jerzy Libera/
Z a l e w s k i Grzegorz: Neolityczne topory rogowe na ziemiach polskich /prom. Jerzy Libera/
2013
Baran
Florek/

Michał: Osadnictwo średniowieczne na terenie parafii Gorzków /prom. Marek

D o b r z y c k a Katarzyna: Ozdoby segmentowe w grobach szkieletowych z epoki brązu na
ziemiach polskich /prom. Halina Taras/
Dudziak
Tomasz: Nietypowe i „szczególne” pochówki ciałopalne ludności kultury
przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim /prom. Andrzej Kokowski/

G r z e s z c z a k Kamil: Narzędzia i broń kultury łużyckiej w międzyrzeczu Wisły i Bugu
/prom. Elżbieta Kłosińska/
G ó r n a Paulina: Sieć osadnicza na terenie średniowiecznej parafii Szczebrzeszyn /prom.
Marek Florek/
K o w a l i k Marcin: Militaria późnośredniowieczne z Polski południowo-wschodniej /prom.
Marek Florek/
Kudela
Taras/

Patrycja: Architektura w kulturze łużyckiej na ziemiach polskich /prom. Halina

K w i e t n i e w s k i Kamil: Kultura łużycka we wczesnej epoce żelaza w międzyrzeczu Wisły i
Bugu /prom. Elżbieta Kłosińska/
Ł o b i ń s k a J u s t y n a : Pochówki szkieletowe w obrządku pogrzebowym kultury
przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i początkach okresu rzymskiego na ziemiach
polskich /prom. Andrzej Kokowski/
M i e l e s z k o Rafał Tomasz: Techniki metalurgii kolorowej w kontekście odkryć w
warsztatach metalurgicznych z Dacji /prom. Andrzej Kokowski/
O g r o d o w s k a Aleksandra: Kult wody u Słowian /prom. Marek Florek/
P a n e k Justyna Maria: Pradzieje i średniowiecze okolic Grabowca, pow. zamojski, woj.
lubelskie (na podstawie kolekcji zabytków archeologicznych z Izby Pamięci w Grabowcu)
/prom. Jerzy Libera/
P r z e p i ó r k a Adrian: Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy szpitalu i kościele Św.
Ducha w Lublinie. Analiza antropologiczno-archeologiczna pochówków z II-III i III fazy
użytkowania cmentarza /prom. Wanda Kozak-Zychman/
Sabat
Adam
Wojciech: Zastosowanie nowych technologii w dokumentacji i
popularyzacji badań archeologicznych /prom. Marek Florek/
S a ł a m a c h a Krzysztof: Ruch rekonstrukcyjny a archeologia /prom. A. Kokowski/
S i e m b i d a Mateusz: Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Roztoczu Zachodnim /prom.
Marek Florek/
S z a r l i p Anna: Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy szpitalu i kościele Św. Ducha w
Lublinie. Analiza antropologiczno-archeologiczna pochówków z początkowych faz
użytkowania cmentarza /prom. Wanda Kozak-Zychman/
W ó j t o w i c z Tomasz Marcin: Kamienica mieszczańska w Lublinie na przykładzie
kamienicy przy ul. Grodzkiej 20 i Rybnej 14 /prom. Marek Florek/
Z i e l i ń s k i Konrad Mateusz: Znaleziska pradziejowych harpunów kościanych i rogowych
z terytorium Polski /prom. Jerzy Libera/

Z i ó ł k o w s k a Wioleta: Rola zwierząt w kulturze pazyrykskiej. Próba interpretacji na
podstawie wybranych znalezisk grobowych /prom. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska/
2014
B e d n a r z Mariusz: Warsztat kowala w okresie rzymskim /prom. Andrzej Kokowski/
J a n a s Aleksandra: Groby kobiet kapłanek w kulturze sauromackiej i wczesno sarmackiej
/prom. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska/
M u c a Kinga: Strój kobiecy w kulturze oksywskiej /prom. Piotr Łuczkiewicz/
M y ś l i w i e c Tomasz: Archeologia jako narzędzie poznania „sfery sacrum” dawnych
społeczeństw. Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na obszarze dzisiejszej
Lubelszczyzny /prom. Anna Zalewska /
Ostaszewski
Maciej: Nowe znaleziska i zabytki archeologiczne z Kotliny
Hrubieszowskiej /prom. Andrzej Kokowski/
Szafraniec
Katarzyna: Elementy kultury duchowej u ludności kultury łużyckiej w
kontekście symboliki żywiołów /prom. Sylwester Sadowski/
T k a c z y k Marta Zofia: Najstarsza, murowana architektura sakralna w południowej
Polsce /prom. Marek Florek /
W a ż n y Bartłomiej: Wyroby z kłów dzika w obrządku pogrzebowym ludności neolitycznej
na ziemiach polskich /prom. Anna Zakościelna/
W i n i a r c z y k Janusz: Pochówki dzieci w okresie środkowego neolitu na Lubelszczyźnie
/prom. Wanda Kozak-Zychman/
Druk /fragm./: The Burias of children in the Funnel Beaker and Globular Amphora cultures in the
Lublin Region /W. Kozak-Zychman, … // Sprawozdania Archeologiczne 68: 2106, s. 107-120.

2015
D y l e w s k a Róża: Zabytki wydzielone ze stanowisk 1 (grodzisko Piotrówka) i 2
(osadapodgrodowa) w Radomiu /prom. Marek Florek/
F u t a Patryk: Symbolika pomorskich popielnic twarzowych /prom. Andrzej Kokowski/
G r y g i e l M i c h a ł : Szkieletowe pochówki dziecięce w kulturze wielbarskiej /prom. Barbara
Niezabitowska-Wiśniewska/
S o b c z a k Rafał: Osadnictwo młodszej epoki kamienia i epoki brązu dorzecza Ciemięgi
/prom. Jolanta Nogaj-Chachaj/
W r ó b l e w s k i K amil: Osadnictwo średniowieczne okolic Opatowa (do końca XV wieku)
/prom. Marek Florek/

Z a r z e c z n y P a w e ł : Osadnictwo średniowieczne w dorzeczu Wyżnicy (do końca XV
wieku) /prom. Marek Florek/
2016
B r o d o w s k i Michał: Znaleziska rzymskich monet z otworami rejestrowane w latach 19812015 na terenach Barbaricum w okresie rzymskim /prom. Andrzej Kokowski/
K r a ć Amanda: Pochówki przy klasztorze oo. Dominikanów Obserwantów w Lublinie.
Wyniki badań archeologiczno-antropologicznych /prom. W. Kozak-Zychman/
W r z o s S z y m o n : Zdobienie grotów w młodszym okresie przedrzymskim na terenach
dzisiejszej Polski – studium praktyczne /prom. Piotr Łuczkiewicz/

Prace doktorskie wykonane w Instytucie Archeologii UMCS
2011
Niezabitowska-Wiśniewska Barbara: Lustra na terenie europejskiego Barbaricum
/przewód Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prom.
A. Kokowski/
Sadowski Sylwester: Miecze i sztylety sarmackie z pierścieniowatym zakończeniem
rękojeści: geneza, chronologia , rozprzestrzenienie /przewód Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prom. A. Kokowski/
2013
Szeliga Marcin: Turońskie skały krzemionkowe prowincji świętokrzyskiej w gospodarce
surowcowej najstarszych społeczności naddunajskich. Technologia obróbki, dystrybucja i
cyrkulacja /przewód Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, prom. J. Libera/
Stopnie doktora habilitowanego uzyskane w Instytucie Archeologii UMCS
2011
Zakościelna Anna: stopień uzyskany na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Studium
obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej” /Uniwersytet Rzeszowski/
Druk: Studium… Lublin 2010 ss. 551.

2014
Kłosińska Elżbieta M.: stopień uzyskany na podstawie cyklu prac naukowych pt. „Stosunki
kulturowe i osadnicze na Lubelszczyźnie oraz obszarach ościennych, a także podstawy bytowania
problematyka kultury duchowej mieszkańców tych terytoriów w młodszych odcinkach epoki brązu oraz

we wczesnej epoce żelaza” oraz oceny dorobku naukowego /Uniwersytet Rzeszowski/

Łuczkiewicz Piotr: stopień uzyskany na podstawie zatwierdzenia dorobku naukowego i
dydaktycznego /Freie Universität Berlin/
Taras Halina: stopień uzyskany na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Społeczeństwo
pogranicza zlewni Bałtyku i Morza Czarnego w II tysiącleciu BC” oraz oceny dorobku
naukowego /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/

2015
Zalewska Anna: stopień uzyskany na podstawie oceny cyklu prac i dorobku naukowego z
tematu „Archeologia – Przeszłość – Społeczeństwo. Konceptualizacja problemów
poznawczych (we) współczesności” /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/
2016
Florek Marek: stopień uzyskany na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i cyklu
publikacji na temat „Cmentarze i obrządek pogrzebowy jako wyznaczniki społeczności
lokalnych i zróżnicowania społecznego w pradziejach i średniowieczu” /Uniwersytet
Rzeszowski/
Urszula Kurzątkowska
Dorota Tymczak

