Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Błaszczyk Grzegorz
prof. zw. dr hab.

Litwa w XX-XXI wieku

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

WYK

Błaszczyk Grzegorz
prof. zw. dr hab.

Litwa w XX-XXI wieku

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

KON

Błaszczyk Grzegorz
prof. zw. dr hab.

Przemiany gospodarcze w
krajach bałtyckich

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

WYK

Błaszczyk Grzegorz
prof. zw. dr hab.

Przemiany gospodarcze w
krajach bałtyckich

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

KON

Cwicinskaja Natalia,
dr
Dołęga-Mostowska Zulfija,
mgr

Wstep do wiedzy o prawie
rosyjskim
Język rosyjski

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok
LIC,
III rok

WYK

Dołęga-Mostowska Zulfija,
mgr

Podstawowe zródła informacji Wschodoznawstwo
w języku rosyjskim

MGR,
I rok

ĆW

Falkowski Tomasz,
dr hab.
Fedorowicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Fedorowicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Metodologia nauk
humanistycznych
Kaukaz - specyfika regionu

WYK

Podstawy wiedzy o systemach Wschodoznawstwo
politycznych i prawnych

MGR,
I rok
LIC,
III rok
LIC,
I rok

Figura Marek,
prof. UAM dr hab.
Figura Marek,
prof. UAM dr hab.

Europa Wschodnia w XX/XXI Wschodoznawstwo
wieku
Europa Wschodnia w XX/XXI Wschodoznawstwo
wieku

MGR,
I rok
MGR,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

KON

zaliczenie ustne na dyżurze

Garczyk Bartłomiej,
dr
Garczyk Bartłomiej,
dr
Garczyk Bartłomiej,
dr
Garczyk Bartłomiej,
dr
Garczyk Bartłomiej,
dr
Garczyk Bartłomiej,
dr

Mapa etniczna krajów byłego
ZSRR
Życie codzienne na obszarze
postradzieckim
Historia narodów ZSRR w
latach 1917-1991
Współczesna kultura krajów
Europy Wschodniej i Azji
Rosja w XX-XXI w.

LIC,
I rok
LIC,
I rok
LIC,
II rok
LIC,
II rok
MGR,
I rok
MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.

Litwa, Łotwa i Estonia w
Wschodoznawstwo
procesach integracji bałtyckiej
i europejskiej
Litwa, Łotwa i Estonia w
Wschodoznawstwo
procesach integracji bałtyckiej
i europejskiej
Kultura tradycyjna i
Wschodoznawstwo
współczesna krajów
bałtyckich

MGR,
II rok

KON

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

MGR,
II rok

WYK

MGR,
II rok

KON

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.
Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.

Wschodoznawstwo

Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo

Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo

Obszar Europy Wschodniej
Wschodoznawstwo
Azji Środkowej Kaukazu i
Syberii jako region turystyczny

LEK

KON
KON

KON
WYK
WYK
KON
WYK

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Zgłoszenie nieobecności osobiście,
usprawiedliwienie lekarskie

egzamin ustny

do końca semestru

Zgłoszenie nieobecności osobiście,
usprawiedliwienie lekarskie

referat

do końca semestru

Zgłoszenie nieobecności osobiście,
usprawiedliwienie lekarskie

egzamin ustny

do końca semestru

Zgłoszenie nieobecności osobiście,
usprawiedliwienie lekarskie

referat

do końca semestru

prezentacja multimedialna

25.01.2022

aktywność i obecność na zajęciach,
zaliczone sprawdziany i lektury

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

zaliczenie zaległych zajęc

zaliczenie na ocenę test pisemny

ostatnie zajęcia w
semestrze zimowym
(zaliczenie)
ostatnie zajęcia w
semestrze zimowym
(zaliczenie)
Ostatnie zajęcia w
semestrze
31.01.2022 godz. 10.45

zaliczenie zaległych zajęc

zaliczenie na ocenę test pisemny

1.02.2011 godz. 9.00

egzamin ustny

8.02.2022, 15.02,2022

obecność i aktywność na zajęciach,
zaliczenie ustne

25.01.2022, 1.02.2022

Prezentacja i test końcowy

2022-02-07

esej

2022-01-25

egzamin ustny

2022-02-14

egzamin pisemny, prezentacja

2022-02-15

Kolokwium ustne i Egzamin

2022-02-17

esej, prezentacja multimedialna

2022-02-03

do ustalenia z prowadzącą

prezentacja multimedialna

do końca semestru

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

do ustalenia z prowadzącą

egzamin ustny

2022-02-07

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

do ustalenia z prowadzącą

prezentacja multimedialna

do końca semestru

zaświadczenie od lekarza, odrabianie
nieobecności na dyzurze lub przygotowanie
prezentacji, lektura
zaświadczenie od lekarza, odrabianie
nieobecności na dyzurze lub przygotowanie
prezentacji

aktywność i obecność na zajęciach,
zaliczone sprawdziany.
Egzamin ustny

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.

Kultura tradycyjna i
współczesna krajów
bałtyckich
Seminarium magisterskie

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

WYK

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

do ustalenia z prowadzącą

egzamin pisemny

2022-02-08

Wschodoznawstwo

SEM

praca pisemna

do końca semestru

Wschodoznawstwo

do ustalenia z prowadzącą

praca pisemna

do końca semestru

Język angielski
specjalistyczny

Wschodoznawstwo

Z zajęć zwalniają również choroba i ciężka
sytuacja losowa. W takim przypadkach
student nadrabia zaległości we własnym
zakresie. Materiały są udostępniane w
plikach na MS TEAMS. Student może
skorzystać.również z konsultacji na dyżurach
wykładowcy.

Obecność i aktywny udział w zajeciach,
przygotowanie do zajęć i wykonywanie
zleconych zadań domowych,
przygotowanie i zaliczenie prezentacji
ustnej po jednej w każdym semestrze na
minimum 60 %, zaliczenie cząstkowych
prac ustnych i pisemnych, zaliczenie
egzaminu końcowego z przerobionego
materiału na minimum 60%

Egzamin końcowy na
ostatnich zajęciach,
podsumowanie zajęć,
konsultacje końcowe.

Kwiatkowska-Moskalewicz
Katarzyna,
mgr
Lachowicz Magdalena,
dr

Konwersatorium
wschodoznawcze cz. 1
grupa podstawowa
Geografia regionalna

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

KON

konsultacja indywidualna

prezentacja, aktywność i zaangażowanie 27.01.2022
w dyskusję

Wschodoznawstwo

LIC,
I rok

KON

konsultacja indywidualna

test - forma pisemna plus zagadnienia z 07.02.2022
listy pytań otwartych
poprawa 14 luty 2022

Lachowicz Magdalena,
dr
Lachowicz Magdalena,
dr
Nakoneczny Tomasz,
dr

Metody badań jakościowych

Wschodoznawstwo

WYK

brak

lektura, zaliczenie ustne

Geografia społecznogospodarcza
Współczesna kultura krajów
Europy Wschodniej – sztuki
wizualne
Religie i systemy
światopoglądowe na obszarze
byłego ZSRR
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok
MGR,
I rok
LIC,
II rok

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
Zajęcia stacjonarne w
wymiarze 30 h dla każdej
grupy w semestrze. W
wypadku pogorszenia
sytuacji pandemicznej
zajęcia zdalne na MS
TEAMS. Dopuszczalne dwie
nieobecności
nieusprawiedliwione w
seestrze.
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

do ustalenia z prowadzącą

Seminarium magisterskie

MGR,
I rok
MGR,
II rok
MGR,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

brak

egzamin pisemny

WYK

indywidualne konsultacje

zaliczenie ustne

Wschodoznawstwo

LIC,
I rok

WYK

indywidualne konsultacje

zaliczenie ustne

04.02.2022 r.

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

WYK

indywidualne konsultacje

zaliczenie ustne

04.02.2022 r

Nakoneczny Tomasz,
dr

Życie społeczne i
gospodarcze krajów Europy
Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok

ĆW

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

21. 01. 2022
28. 01. 2022
07.02.2022
poprawa 14 luty 2022
ostatnie zajęcia

indywidualne konsultacje

zaliczenie ustne

04.02.2022 r

Nakoneczny Tomasz,
dr

Życie społeczne i
gospodarcze krajów Europy
Wschodniej i Azji
Proseminarium
wschodoznawcze

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok

WYK

indywidualne konsultacje

zaliczenie ustne

04.02.2022 r

Wschodoznawstwo

LIC,
I-III rok

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
proSEM dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
WYK
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
WYK
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
KON
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
WYK
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
KON
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

indywidualne konsultacje

zaliczenie ustne w połączeniu z
ostatnie zajęcia
prezentacją przygotowanego konspektu

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

Kolokwium ustne

27.01.2022, g. 10.45

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

Egzamin pisemny

3.02.2022, g. 11.00

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

Przygotowanie i wygłoszenie referatu w
ramach konwesratorium

W toku zajeć

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

Egzamin pisemny

7.02.2021, 12.30

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

aktywne uczestnictwo w zajęciach

W toku zajęć

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.
Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.
Kuc Agnieszka,
mgr

Nakoneczny Tomasz,
dr
Nakoneczny Tomasz,
dr

Nakoneczny Tomasz,
dr

Wschodoznawstwo

Oleksy Piotr,
dr

Wstęp do wschodoznawstwa Wschodoznawstwo

LIC,
I rok

Oleksy Piotr,
dr

Unia Europejska i jej polityka
sąsiedztwa

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

Oleksy Piotr,
dr

Unia Europejska i jej polityka
sąsiedztwa

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

Oleksy Piotr,
dr

Życie polityczne krajów
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok

Oleksy Piotr,
dr

Życie polityczne krajów
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok

SEM
LEK

Oleksy Piotr,
dr

Warsztaty dziennikarskie

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

ĆW

Oleksy Piotr,
dr
Oleksy Piotr,
dr

Państwa b. ZSRR w
organizacjach regionalnych
Stosunki Polski z państwami
Europy Wschodniej

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok
MGR,
II rok

WYK

Oleksy Piotr,
dr

MGR,
II rok

KON

MGR,
I rok

KON

Peshkov Ivan,
dr

Konwersatrium
Wschodoznawstwo
wschodoznawcze w języku
polskim
Konwersatorium
Wschodoznawstwo
wschodoznawcze cz. 1
grupa kontynuująca
Azja Środkowa i Kaukaz w XX- Wschodoznawstwo
XXI w.

MGR,
I rok

KON

Peshkov Ivan,
dr

Azja Środkowa i Kaukaz w XX- Wschodoznawstwo
XXI w.

LIC,
I rok

WYK

Peshkov Ivan,
dr

Struktura społeczna, etniczna Wschodoznawstwo
i religijna regionów Azji
Środkowej i Kaukazu
Kaukaskie i azjatyckie
Wschodoznawstwo
podmioty Federacji Rosyjskiej
(ST3) - konwersatorium

MGR,
I rok

KON

MGR,
II rok

KON

MGR,
II rok

WYK

MGR,
I rok

WYK

Pieszak Eryk,
dr

Kaukaskie i azjatyckie
Wschodoznawstwo
podmioty Federacji Rosyjskiej
(ST3) - wykład
Struktura społeczna, etniczna Wschodoznawstwo
i religijna regionów Azji
Środkowej i Kaukazu
Komunikacja społeczna i
Wschodoznawstwo
inforamcja naukowa

LIC,
I rok

ĆW

Pieszak Eryk,
dr

Współczesna myśl
filozoficzna i społeczna

Wschodoznawstwo

LIC,
I rok

WYK

Pieszak Eryk,
dr

Komunikacja medialna

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

ĆW

Pieszak Eryk,
dr

Kultura i media w państwach
Europy wschodniej

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

KON

Rozwadowski Andrzej,
prof. UAM dr hab.

Azja Środkowa - specyfika
regionu

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok

KON

Siekierska Marta,
mgr

Język rosyjski

Wschodoznawstwo

LIC,
I rok

ĆW

Siekierska Marta,
mgr

Język rosyjski

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

ĆW

Siekierska Marta,
mgr

Podstawowe źródła informacji Wschodoznawstwo
w języku rosyjskim, poziom
A1-A2
Transformacja politycznoWschodoznawstwo
ustrojowa krajów Europy
Wschodniej - wyklad

MGR,
I rok

ĆW

MGR,
I rok

WYK

Padaliński Uładzimir,
prof. wizytujący

Peshkov Ivan,
dr

Peshkov Ivan,
dr
Peshkov Ivan,
dr

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Wschodoznawstwo

WYK

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

nie dot.

Przygotowanie trzech tekst
dziennikarskich (depesza, wywiad,
reportaż)
Egzamin ustny

07.02.2022, g. 10.45

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

Egzamin pisemny

3.03.2022, g. 9.00

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

przygotowanie i wygłoszenie referatu,
aktywne uczestnictwo w zajęciach

w toku zajeć

indywidualne konsultacje

zaliczenie ustne

ostatnie zajęcia w
semestrze

lektury

zaliczenie ustne

na ostatnich zajęciach

lektury

egzamin ustny

03.02.2022

lektury

aktywnośc na zajęciach

na ostatnich zajęciach

lektury

prezentacja

na ostatnich zajęciach

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

lektury

test

2021-02-03

lektury

egzamin pisemny

2021-02-10

Odrabienianie nieobecności na dyżurach

Prezentaja multimedialna

do 28.01.2022

Odrabienianie nieobecności na dyżurach

Esej

2022-02-10

Odrabienianie nieobecności na dyżurach

Projekt zaprezentowany w postaci
prezentacji multimedialnej

do 27.01.2022

Odrabienianie nieobecności na dyżurach

projekt zaprezentowany w postaci
prezentacji multimedialnej

do 02.12.2021

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Zaliczenie lektury w ramach dyżuru

W toku zajęć

Usprawiedliwienie formalnym dokuymentem, obecność + zaliczenie ustne
odrabianie w przypadku dużej ilości
usprawiedliwionych nieobecności - decyzja
indywidualna
konsultacje
obecność, terminowe zaliczenie testów
cząstkowych

2022-02-03

konsultacje

obecność, terminowe zaliczenie testów
cząstkowych

26.01.2020

konsultacje

obecność, terminowe zaliczenie testów
cząstkowych

28.01.2020

egzamin pisemny

2022-02-07

25.01.2020

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Transformacja politycznoWschodoznawstwo
ustrojowa krajów Europy
Wschodniej - konwersatorium

MGR,
I rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Polityka obronności i
bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej
Polityka obronności i
bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej
Polityka międzynarodowa,
bezpieczeństwa i współpracy
regionalnej państw Europy
Wschodniej
Polityka międzynarodowa,
bezpieczeństwa i współpracy
regionalnej państw Europy
Wschodniej
Seminarium magisterskie

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

ĆW

nieobecność odrabiana w postaci
dodatkowych lektur zaliczanych na
konsultacjach z prowadzącym

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

nieobecność odrabiana w postaci
dodatkowych lektur zaliczanych na
konsultacjach z prowadzącym

Wschodoznawstwo

MGR,
I rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Smólczyńska-Wiechetek
Agnieszka,
dr

Wprowadzenie do
Wschodoznawstwo
humanistycznych z
elementami nauk społecznych

LIC,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Smólczyńska-Wiechetek
Agnieszka,
dr
Smólczyńska-Wiechetek
Agnieszka,
dr
Smólczyńska-Wiechetek
Agnieszka,
dr
Smólczyńska-Wiechetek
Agnieszka,
dr
Smólczyńska-Wiechetek
Agnieszka,
dr
Szmyt Marzena,
prof. zw. dr hab.

Międzynarodowe stosunki
polityczne

Wschodoznawstwo

LIC,
I rok

WYK

Polityka międzynarodowa
współczesnej Rosji

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

Polityka międzynarodowa
współczesnej Rosji

Wschodoznawstwo

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.
Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Szmyt Marzena,
prof. zw. dr hab.
Waraczewski Maciej,
mgr

zaliczenie na podstawie aktywności na
zajęciach

2022-01-31

egzamin pisemny

2022-02-04

zaliczenie na podstawie aktywności na
zajęciach

2022-02-02

egzamin pisemny

2022-02-08

zaliczenie na podstawie aktywności na
zajęciach

2022-02-01

2022-02-02

nie dotyczy; IOS

zaliczenie na podstawie aktywności na
zajęciach i zrealizowania wymagań z
sylabusa (ocena postępów nad pracą
dyplomową)
zaliczenie na podstawie aktywności na
zajęciach i zrealizowania wymagań z
sylabusa (ocena postępów nad pracą
dyplomową)
Egzamin pisemny

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy, IOS

Egzamin ustny

2021-09-10

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy, IOS

Egzamin pisemny

2021-02-09

MGR,
II rok

ĆW

indywidualnie po konsultacji z prowadzącą

zaliczenie pisemne w formie testu

24.01 - 31.01

Stosunki polityczne w regionie Wschodoznawstwo
Europy Wschodniej i Azji

LIC,
II rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy, IOS

Egzamin ustny

2021-02-05

Stosunki polityczne w regionie Wschodoznawstwo
Europy Wschodniej i Azji

LIC,
II rok

ĆW

indywidualnie po konsultacji z prowadzącą

zaliczenie pisemne w formie testu

24.01 - 31.01

Dziedzictwo kulturowe i
współczesna kultura regionu
Kaukazu (ST3) konwersatorium
Dziedzictwo kulturowe i
współczesna kultura regionu
Kaukazu (ST3) - wykład
Język rosyjski

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

indywidualne konsultacje

prezentacja multimedialna

sesja zimowa

Wschodoznawstwo

MGR,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin pisemny

sesja zimowa

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium

Ustne lub pisemne zaliczenie materiału z
zajęć, na których student był nieobecny.

Uzyskanie oceny pozytywnej ze
wszystkich prac pisemnych i ustnych.

zaliczenie ciągłe

wystąpienie/referat/prezentacja na temat
nieodebranych zajęć

ostatnie zajęcia w
semestrze

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Odpowiedź ustna w trakcie dyżuru

aktywna obecność, formułowanie pytań
do lektur i
zadanych tekstów, dyskusja z
prowadzącym
Kolokwium ustne

Vasiliev Aleksiej,
prof

Konwersatorium
wschodoznawcze (język
rosyjski w komunikacji)

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok

KON

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Historia Narodów ZSRR

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

ĆW

nieobecność odrabiana w postaci
dodatkowych lektur zaliczanych na
konsultacjach z prowadzącym

2022-02-02

09.02.2021, godz. 10:30

25.01.2022 r.

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Życie codzienne obszaru
poradzieckiego

Wschodoznawstwo

LIC,
I rok

ĆW

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Stosunki polityczne krajów
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

ĆW

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Stosunki polityczne krajów
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

WYK

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Życie polityczne krajów
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
III rok

ĆW

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Współczesna kultura krajów
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

ĆW

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Współczesna kultura krajów
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Odpowiedź ustna w trakcie dyżuru

Esej

25.01.2022 r.

Odpowiedź ustna w trakcie dyżuru

Kolokwium pisemne

27.01.2022 r.

Odpowiedź ustna w trakcie dyżuru

Egzamin pisemne

27.01.2022 r.

Odpowiedź ustna w trakcie dyżuru

Kolokwium pisemne

27.01.2022 r.

Odpowiedź ustna w trakcie dyżuru

Kolokwium pisemne

25.01.2022 r.

Odpowiedź ustna w trakcie dyżuru

Kolokwium pisemne

26.01.2022 r.

