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

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Balbuza Katarzyna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Balbuza Katarzyna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Palografia łacińska

MGR,
II rok

WAR

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Błażejczyk-Majka Lucyna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

MGR,
II rok

SEM

Błażejczyk-Majka Lucyna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy ekonomii

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia 1. semestr

LIC,
I rok

WYK

Budzińska Justyna,
dr

Dydaktyka historii cz 1

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Budzińska Justyna,
dr

Laboratorium dydaktyki historii Historia, specjalność:
cz. 2 - przygotowanie do
Nauczycielska
praktyk

MGR,
II rok

LAB

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nieobecności należy usprawiedliwić na
Obecność i aktywność na zajęciach.
29.11.2021
najbliższych zajęciach. Materiał realizowany Przygotowanie arkusza obserwacyjnego
na zajęciach podczas nieobecności należy lekcji.
uzupełnić we własnym zakresie, korzystając
z konsultacji podczas dyżuru prowadzącego.

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.
Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.
Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium megisterskie

bez ograniczeń

SEM

obecność obowiązkowa

konsultacje z prowadzącym

referowanie fragmentów pracy

01.02.2022

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

SEM

obecność obowiązkowa

konsultacje z prowadzącym

referowanie fragmentów pracy

01.02.2022

Etyczny wymiar historii

Historia, specjalność:
Nauczycielska

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

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

uzupełnienie materiału z zajęć we własnym
zakresie

Budzińska Justyna,
dr

Dydaktyka historii cz 1

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Konieczność nadrobienia zaległości

Termin
zaliczenia/egzaminu

ocena prezentacji konspektu pracy
licencjackiej i pierwszego rozdziału (po
pierwszym semestrze)
Konieczność nadrobienia zaległości
ocena sformułowania tematu pracy
magisterskiej i przygotowania bibliografii
(po pierwszym semestrze)
zaliczenie w trybie indywidualnym kolejnego zadowalające postępy pracy, dające
etapu prac nad licencjatem
nadzieję na jej obronę do końca roku
akademickiego 2021/2022
zaliczenie w trybie indywidualnym kolejnego złożenie pracy magisterskiej
etapu prac nad rozprawą magisterską

28 stycznia 2022

Zgłoszenie nieobecności osobiście,
usprawiedliwienie lekarskie

Odczyt dokumentu z paleografii

02.02.2022

Zgłoszenie nieobecności osobiście,
usprawiedliwienie lekarskie

Ustalenie tematu, oddanie planu pracy
oraz wstępnej bibliografii

31.01.2022

Zgłoszenie nieobecności osobiście,
usprawiedliwienie lekarskie

Oddanie napisanej pracy magisterskiej

31.01.2022

w trakcie dyżuru, po wcześniejszym
umówieniu się drogą mailową

Jeden opracowany w całości rozdział
pracy magisterskiej

02.02.2022 r.

28 stycznia 2022

02.02.2022

02.02.2022

brak

dwa sprawdziany pisemne online (max 23.02.2022 r.
50 pkt); esej przygotowywany w parach
(max 15 pkt); aktywność na platformie
moodle (max 20 pkt); cześć ustna
zaliczenia (max 15 pkt).
Nieobecności należy usprawiedliwić na
Obecność i aktywność na zajęciach.
29.11.2021
najbliższych zajęciach. Materiał realizowany Dydaktyczne opracowanie źródeł (praca
na zajęciach podczas nieobecności należy pisemna).
uzupełnić we własnym zakresie, korzystając
z konsultacji podczas dyżuru prowadzącego.

zaliczenie na podstawie aktywnego
03.02.2022
uczestnictwa w zajęciach oraz rozmowy
podsumowującej z zakresu omawianego
na zajęciach materiału.
Nieobecności należy usprawiedliwić na
Obecność i aktywność na zajęciach.
29.11.2021
najbliższych zajęciach. Materiał realizowany Dydaktyczne opracowanie źródeł (praca
na zajęciach podczas nieobecności należy pisemna).
uzupełnić we własnym zakresie, korzystając
z konsultacji podczas dyżuru prowadzącego.

Budzińska Justyna,
dr

Laboratorium dydaktyki historii Historia, specjalność:
cz. 2 - przygotowanie do
Nauczycielska
praktyk

MGR,
II rok

LAB

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nieobecności należy usprawiedliwić na
Obecność i aktywność na zajęciach.
29.11.2021
najbliższych zajęciach. Materiał realizowany Przygotowanie arkusza obserwacyjnego
na zajęciach podczas nieobecności należy lekcji.
uzupełnić we własnym zakresie, korzystając
z konsultacji podczas dyżuru prowadzącego.

Budzińska Justyna,
dr

Laboratorium dydaktyki historii Historia, specjalność:
cz. 2 - ewaluacja praktyk
Nauczycielska

MGR,
II rok

LAB

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nieobecności należy usprawiedliwić na
Obecność i aktywność na zajęciach.
najbliższych zajęciach. Materiał realizowany Indywidualna prezentacja przebiegu
na zajęciach podczas nieobecności należy praktyk wraz z refleksją i dyskusją
uzupełnić we własnym zakresie, korzystając
z konsultacji podczas dyżuru prowadzącego.

02.02.2022

Chmielowski Stanisław,
mgr

Historia starożytnego
Historia 1. semestr
Bliskiego Wschodu – przegląd
źródeł

LIC,
I rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Odrabianie nieobecności na dyżurze

Praca semestralna i kolokwium

Chudzińska Anna,
dr

Marketing polityczny i
medialny

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
aktywność podczas zajęć (konieczność
przeczytania zadanych tekstów) oraz
przygotowanie projektu na zadany
temat.

Chudzińska Anna,
dr

Rytuały i symbole polityczne

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Chudzińska Anna,
dr

Historia kobiet i jej badania

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Chudzińska Anna,
dr

Historia integracji europejskiej Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Jeżeli student przekroczy dopusczalną liczbę
nieobecności w semestrze, to zobowiązany
jest do indywidualnego zaliczenia każdego
tematu zajęć, na których nie był
obecny.Zaliczenie odbywa się ustnie
podczas dyżuru wykładowcy.
Jeżeli student przekroczy dopusczalną liczbę
nieobecności w semestrze, to zobowiązany
jest do indywidualnego zaliczenia każdego
tematu zajęć, na których nie był
obecny.Zaliczenie odbywa się ustnie
podczas dyżuru wykładowcy.
Jeżeli student przekroczy dopusczalną liczbę
nieobecności w semestrze, to zobowiązany
jest do indywidualnego zaliczenia każdego
tematu zajęć, na których nie był
obecny.Zaliczenie odbywa się ustnie
podczas dyżuru wykładowcy..
Jeżeli student przekroczy dopusczalną liczbę
nieobecności w semestrze, to zobowiązany
jest do indywidualnego zaliczenia każdego
tematu zajęć, na których nie był
obecny.Zaliczenie odbywa się ustnie
podczas dyżuru wykładowcy.

Kolokwium - I cz. sem.
29.11, II cz. sem. 31.01.
Praca pisemna - 24.01
dla I i II cz. sem.
31.01.2022

Czamańska Ilona,
prof. zw. dr hab.
Delimata Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Brak zajęć
w semestrze zimowym
Historia Polski w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Materiał analizowany podczas opuszczonych Obecność podczas zajęć;
zajęć należy przerobić we własnym zakresie systematyczna i merytoryczna
i zaliczyć podczas dyżuru
aktywność; test faktograficzny.

17.01 - 02.02.2022

Delimata Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Materiał analizowany podczas opuszczonych Obecność podczas zajęć;
zajęć należy przerobić we własnym zakresie systematyczna i merytoryczna
i zaliczyć podczas dyżuru
aktywność; test faktograficzny.

17.01 - 02.02.2022

Delimata Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Materiał analizowany podczas opuszczonych Obecność podczas zajęć;
zajęć należy przerobić we własnym zakresie systematyczna i merytoryczna
i zaliczyć podczas dyżuru
aktywność; test faktograficzny.

17.01 - 02.02.2022

Delimata Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Kultura materialna
średniowiecza

Historia, specjalność:
Mediewistyka

MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Materiał analizowany podczas opuszczonych Obecność podczas zajęć; stworzenie
zajęć należy przerobić we własnym zakresie prezentacji na wybrany temat zw. z
i zaliczyć podczas dyżuru
kulturą materialną.

17.01 - 02.02.2022

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Polityka w kontekście prawa
międzynarodowego

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Usprawiedliwienie należy dostarczyć przed
zaliczeniem. Materiał realizowany na
zajęciach podczas nieobecności należy
uzupełnić we własnym zakresie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
aktywność podczas zajęć (konieczność
przeczytania zadanych tekstów) oraz
przygotowanie prezentacji.

01.02.2022

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
aktywność podczas zajęć (konieczność
przeczytania zadanych tekstów) i praca
pisemna (omówienie recenzyjne).

02.02.2022

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
aktywność podczas zajęć (konieczność
przeczytania zadanych tekstów) oraz
przygotowanie prezentacji.

02.02.2022

Ocena z zaliczenia przyznawana jest na 31.01.2022
podstawie ustnego kolokwium
zaliczeniowego oraz aktywności podczas
zajęć.

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.
Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Idee polityczne w Europie XIX
wieku
Idee polityczne w Europie XIX
wieku

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach
Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok
LIC,
III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Proseminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

proSEM obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Opieka nad realizacją
indywidualnego planu
badawczego doktoranta
Brak zajęć
w semestrze zimowym
Wprowadzenie do historii

bez ograniczeń

DR,
II rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Usprawiedliwienie należy dostarczyć przed
zaliczeniem. Materiał realizowany na
zajęciach podczas nieobecności należy
uzupełnić we własnym zakresie.
Usprawiedliwienie należy dostarczyć przed
zaliczeniem. Materiał realizowany na
zajęciach podczas nieobecności należy
uzupełnić we własnym zakresie.
Usprawiedliwienie należy dostarczyć przed
zaliczeniem. Materiał realizowany na
zajęciach podczas nieobecności należy
uzupełnić w porozumieniu z prowadzącym.
Usprawiedliwienie należy dostarczyć przed
zaliczeniem. Materiał realizowany na
zajęciach podczas nieobecności należy
uzupełnić w porozumieniu z prowadzącym.
Nie dotyczy

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Dobosz Józef,
prof. zw. dr hab.
Domańska Ewa,
prof. zw. dr hab.

Domańska Ewa,
prof. zw. dr hab.

Nowe tendencje współczesnej bez ograniczeń
historiografii

LIC,
I-III rok

WYK

Domańska Ewa,
prof. zw. dr hab.

Ecocides and Genocides:
A Planetary Perspective

Historia AMU-PIE

MGR,
I-II rok

KON

Domańska Ewa,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Dopta Magdalena,
mgr

Język niemiecki
specjalistyczny

bez ograniczeń

MGR,
I rok

ĆW

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Dyplomatyka

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

ĆW

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Łacina średniowieczna i
paleografia łacińska: łacina
średniowieczna

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

WAR

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Egzamin w formie ustnej na podstawie
materiału z zajęć
Zaliczenie przyznawane jest na
podstawie ustnego kolokwium
zaliczeniowego.

16.02.2022

Zaliczenie przyznawane jest na
podstawie obecności oraz konspektu
pracy licencjackiej i bibliografii

31.01.2022

Zaliczenie przyznawane na podstawie
prezentacji konspektu lub
poszczególnych rozdziałów pracy
licencjackiej.
Zaliczenie przyznawane na podstawie
prezentacji konspektu lub
poszczególnych rozdziałów pracy bądź
całości.
Zaliczenie odbywa się na podstawwie
prezentacji efektów pracy - kwerendy,
lektur, poszczególnych rozdziałów

31.01.2022

Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.

Zaliczenie na podstawie aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia
pisemnych prac domowych, oceny
uzyskanej z pracy końcowej (recenzja
krytyczna) oraz rozmowy
podsumowującej z zakresu umawianego
na zajęciach materiału.
obecność obowiązkowa
Materiał realizowany na zajęciach podczas Zaliczenie na podstawie aktywnego
max. 3 nieobecności w
nieobecności należy uzupełnić we własnym uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia
semestrze
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
pisemnych prac domowych, oceny
prowadzącego.
uzyskanej z pracy końcowej (recenzja
krytyczna) oraz rozmowy
podsumowującej z zakresu umawianego
na zajęciach materiału.
obecność obowiązkowa
Materiał realizowany na zajęciach podczas Obecność i aktywne uczestnictwo w
max. 3 nieobecności w
nieobecności należy uzupełnić we własnym zajęciach; krytyczny rozbiór
semestrze
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
rekomendowanych tekstów, zaliczenie
prowadzącego.
pracy badawczej (min. 4000 słów).
uczestnictwo w formie
krytyczny rozbiór rekomendowanych
konsultacji, po uzgodnieniu
tekstów, zaliczenie pracy badawczej terminu z prowadzącym
fragmentu pracy (min. 4000 słów).
Lektorat języka
dyżur prowadzącego zajęcia
Po zakończeniu lektoratu
specjalistycznego na
student/studentka
studiach stacjonarnych II
zobowiązana/zobowiązany jest do
stopnia realizowany jest w
przystąpienia do egzaminu końcowego
wymiarze 2 semestrów / 60
na poziomie B2 plus obejmującego
godzin. Dopuszczalna liczba
wyłącznie zakres języka
nieobecności - 2 w
specjalistycznego odpowiedniego dla
semestrze.
kierunku studiów.
obecność obowiązkowa
Zaliczenie literatury wskazanej przez
Znajomość problematyki poruszanej na
max. 1 nieobecność w
prowadzącego
zajęciach i przeczytanie literatury
semestrze
wskazanej przez prowadzącego
obecność obowiązkowa
Podjęcie próby samodzielnego przekładu
Aktywny udział w zajęciach, dokonanie
max. 1 nieobecność w
tekstu przerobionego na opuszczonych
przekładu wskazanego przez
semestrze
zajęciach
prowadzącego krótkiego tekstu
łacińskiego
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Będą ustalane indywidualnie stosownie do
stopnia zaawansowania pracy licencjackiej

Zrealizowanie celów badawczych
postawionych na początku semestru

31.01.2022

31.01.2022

27.06.2022

26-27.01.2022

25.01.2022

31.01.2022

31.01.2022

semestr zimowy - do
końca sesji, semestr
letni - sesja letnia / do
końca sesji oraz
wrzesień - sesja
poprawkowa. Egzamin czerwiec / lipiec 2022.
Ostatnie zajęcia w
semestrze
Ostatnie zajęcia w
semestrze

Ostatnie zajęcia w
semestrze

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Będą ustalane indywidualnie stosownie do
Zrealizowanie celów badawczych
stopnia zaawansowania pracy magisterskiej postawionych na początku semestru

Ostatnie zajęcia w
semestrze

Falkowski Tomasz,
dr hab.

Historia historiografii

LIC,
II rok

KON

Kolokwium ustne

Ostatnie zajęcia w
semestrze

Historia historiografii

LIC,
II rok

KON

Po konsultacji z Prowadzącym

Kolokwium ustne

Ostatnie zajęcia w
semestrze

Falkowski Tomasz,
dr hab.

Historia historiografii

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

KON

Po konsultacji z Prowadzącym

Kolokwium ustne

Ostatnie zajęcia w
semestrze

Falkowski Tomasz,
dr hab.

Wprowadzenie do historii

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

Po konsultacji z Prowadzącym

Kolokwium ustne

Ostatnie zajęcia w
semestrze

Figura Marek,
prof. UAM dr hab.

Instytucje polityczne i media w Historia, specjalność:
XIX w.
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

ĆW

zaliczenie ustne na dyżurze

wykonanie prezentacji i obecność na
zajęciach

Przedtermin 24.01.2022,
I termin 31.01.2022

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

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

Po konsultacji z Prowadzącym

Falkowski Tomasz,
dr hab.

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Historia wojskowości

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

02.02.2022

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

02.02.2022

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab.

Wykład monograficzny:
Siedziby władzy nowożytnej
Europy

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

WYK

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab.

Polsko-francuskie związki
polityczne, kulturalne i
gospodarcze w czasach
nowożytnych (zajęcia
ogólnouniwersyteckie)

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

WYK

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

zaliczenie na podstawie przedłożenia
definicji tematu, planu pacy i bibliografii

02.02.2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

usprawiedliwienie ustne przyczyn
nieobecności

przedstawienie 2 rodziału pracy
magisterskiej

02.02.2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

usprawiedliwienie ustne przyczyn
nieobecności

przedstawienie 1 rodziału pracy
licencjackiej

02.02.2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.
Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.
Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium doktorskie

bez ograniczeń

SEM

bez ograniczeń

przedstawienie harmonogramu prac,
założeń badawczych
ukończenie pracy doktorskiej

Administracja elektroniczna
Kancelaria tajna i ochrona
informacji niejawnych

MGR,
II rok

WYK

Zaliczenie odbywa się na podstawie:
zaliczenia pisemnego lub zaliczenia
ustnego
stacjonarnej
Egzaminwz formie
"otwartą
książką" lub

07.02.2022

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:

usprawiedliwienie ustne przyczyn
nieobecności
usprawiedliwienie ustne przyczyn
nieobecności
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał
realizowany na zajęciach podczas
nie dotyczy

02.02.2022

Seminarium doktorskie

DR,
I rok
DR,
IV rok
MGR,
II rok

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
usprawiedliwienie ustne przyczyn
nieobecności

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Prawo archiwalne

LIC,
III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Egzamin ustny z „otwartą książką",

06.02.2022

Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

SEM
WAR

Rozmowa egzaminacyjna:
07.02.2022
- na dst (3) pytanie z wykładu; na ocenę
wyższą: prezentacja oryginalnej siedziby
władzy z czasów nowożytnych.

Rozmowa egzaminacyjna:
07.02.2022
- na dst (3) pytanie z wykładu; na ocenę
wyższą: prezentacja oryginalnej kwestii z
dziejów relacji polsko-francuskich w
czasach nowożytnych.

02.02.2022

07.02.2022

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Prawo archiwalne

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Górczak Zbyszko,
prof. zw. dr hab.

Historia Polski w
średniowieczu

LIC,
II rok

ĆW

Górczak Zbyszko,
prof. zw. dr hab.

Historia Polski w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

ĆW

Górczak Zbyszko,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Górczak Zbyszko,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Górczyńska-Przybyłowicz
Bożena,
prof. UAM dr hab.
Górczyńska-Przybyłowicz
Bożena,
prof. UAM dr hab.
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr

Co mówią niemieckie
obwieszczenia i plakaty lat
1939- 1945?
Historia społeczna
pogranicza polskoniemieckiego XIX-XXI w.
Edytorstwo źródeł
historycznych (razem z prof.
UAM dr hab. Ireną MamczakGadkowską)
Dzieje archiwów rodzinnych i
prywatnych w Polsce i na
świecie
Podstawy biurowości i
kancelarii współczesnej

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

KON

bez ograniczeń

LIC,
III rok

ĆW

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

MGR,
II rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium
nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Kancelaria w dziejach (razem Historia, specjalność:
z prof. UAM dr hab.
Archiwistyka i zarządzanie
Magdaleną Biniaś-Szkopek) dokumentacją
Informacja archiwalna:
Historia, specjalność:
Archiwalny system
Archiwistyka i zarządzanie
ewidencyjno-informacyjny
dokumentacją
(razem z prof. UAM dr hab.
Magdaleną Biniaś-Szkopek)
Historia powszechna XIX w. Historia ogólna

LIC,
III rok

KON

LIC,
II rok

WAR

MGR,
I rok

WYK

MGR,
II rok

WAR

LIC,
III rok

ĆW

Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr

Hinc Alina,
dr
Hinc Alina,
dr

Historia powszechna XIX w.

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

Hinc Alina,
dr

Historia Polski XIX w.

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

ĆW

Hinc Alina,
dr

Historia Polski XIX w.

LIC,
III rok

ĆW

Hinc Alina,
dr

Historia Polski XIX w.

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

ĆW

Hinc Alina,
dr

Historia Polski XIX w.

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

ĆW

Hinc Alina,
dr

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie
indywidualne zaliczenie opuszczonych
ćwiczeń
indywidualne zaliczenie opuszczonych
ćwiczeń

Zaliczenie odbywa się na podstawie:
zaliczenia pisemnego lub zaliczenia
ustnego w formie stacjonarnej lub
zdalnej

06.02.2022

aktywność na zajęciach, zaliczenie testu 01.02.2022
faktograficznego, końcowy sprawdzian
pisemny z treści zajęć
aktywność na zajęciach, zaliczenie testu 31.01.2022
faktograficznego, końcowy sprawdzian
pisemny z treści zajęć
aktywność na zajęciach, systematyczna 31.01.2022
praca nad rozprawą licencjacką
aktywność na zajęciach, systematyczna 31.01.2022
praca nad rozprawą magisterską

Indywidualne, ustne zaliczenie tematyki
zajęć u prowadzącego zajęcia

Znajomość obowizujących
zagadnień/kolokwium ustne

27.01.2022 r.

Indywidualne, ustne zaliczenie tematyki
zajęć u prowadzącego zajęcia

Znajomość obowizujących
zagadnień/kolkwium ustne

27.01.2022 r.

Odrobienie zajęć na dyżurze

Praca zaliczeniowa

29.01.2022

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

Odrobienie zajęć na dyżurze

Praca zaliczeniowa

31.12.2021

Odrobienie zajęć na dyżurze

Praca zaliczeniowa

31 XII 2021

Odrobienie zajęć na dyżurze

Kolokwium pisemne

29 I 2022

Odrobienie zajęć na dyżurze

Kolokwium pisemne, zaliczenie
ćwiczenia podczas zajęć

29 I 2022

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

odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie i zaliczenie go na dyżurze
u prowadzącego
odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie i zaliczenie go na dyżurze
u prowadzącego
odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie i zaliczenie go na dyżurze
u prowadzącego
odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie i zaliczenie go na dyżurze
u prowadzącego
odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie i zaliczenie go na dyżurze
u prowadzącego
odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie i zaliczenie go na dyżurze
u prowadzącego
odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie i zaliczenie go na dyżurze
u prowadzącego

obecność, aktywność oraz wykonanie
cotygodniowych zadań związanych z
przerabianym materiałem
obecność, aktywność oraz wykonanie
cotygodniowych zadań związanych z
przerabianym materiałem
obecność, aktywność oraz wykonanie
cotygodniowych zadań związanych z
przerabianym materiałem
obecność, aktywność oraz wykonanie
cotygodniowych zadań związanych z
przerabianym materiałem
obecność, aktywność oraz wykonanie
cotygodniowych zadań związanych z
przerabianym materiałem
obecność, aktywność oraz wykonanie
cotygodniowych zadań związanych z
przerabianym materiałem
przedstawienie konspektu i bibliografii
pracy licencjackiej

04.02.2022

07.02.2022

07.02.2022

08.02.2022

07.02.2022

07.02.2022

07.02.2022

Idzikowska-Czubaj Anna,
URLOP
dr hab.
NAUKOWY
Ilczyna-Przepiórkowska Ewa, Język niemiecki
mgr

bez ograniczeń

LIC,
II rok

LEK

Ilczyna-Przepiórkowska Ewa, Język niemiecki
mgr

bez ograniczeń

LIC,
III rok

LEK

Ilski Kazimierz,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

nieobecności powyżej dwóch należy zaliczyć
na dyżurze - sprawozdanie z postępów prac,
lektury oraz analizy tekstów źródłowych na
potrzeby pracy

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

nieobecności powyżej dwóch należy zaliczyć
na dyżurze - sprawozdanie z postępów prac,
lektury oraz analizy tekstów źródłowych na
potrzeby pracy

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Proseminarium licencjakie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

proSEM obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Jankowiak Stanisław,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Jankowiak Stanisław,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Jaśkowska-Józefiak
Zuzanna,
dr
Jaśkowska-Józefiak
Zuzanna,
dr
Jaśkowska-Józefiak
Zuzanna,
dr
Jaśkowska-Józefiak
Zuzanna,
dr
Jaśkowska-Józefiak
Zuzanna,
dr
Józefiak Piotr,
mgr

Archiwa w nowoczesnym
społeczeństwie: logistyka
archiwalna
Logistyka archiwalna

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
II rok

ĆW

LIC,
III rok

ĆW

LIC,
III rok

ĆW

MGR,
II rok

WAR

LIC,
III rok

SEM

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Przy dozwolonych 2 nieobecnościach
usprawiedliwienie nie jest konieczne. Każda
kolejna nieobecność wymaga zaliczenia
zajęć na dyżurze
Przy dozwolonych 2 nieobecnościach
usprawiedliwienie nie jest konieczne. Każda
kolejna nieobecność wymaga zaliczenia
zajęć na dyżurze
Przy dozwolonych 2 nieobecnościach
usprawiedliwienie nie jest konieczne. Każda
kolejna nieobecność wymaga zaliczenia
zajęć na dyżurze
brak

Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.

Kultura historyczna cz. I

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW

Profilaktyka i konserwacja

Edukacja, popularyzacja i
public relations w archiwach
Seminarium licencjackie

Zarządzanie dokumentacją
współczesną

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

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nadrobienie materiału i rozmowa podczas
dyżuru

Zaliczenie testów i prac pisemnych na
minimum 60%

środa, 26 styczeń 2022

Nadrobienie materiału i rozmowa podczas
dyżuru

Zaliczenie testów i prac pisemnych na
minimum 60%

środa, 26 styczeń 2022

Systematyczne referowanie zbieranego i
analizowanego materiału. Przygotowany
rozdział pracy.
referowanie postępów prac, aktywność
na seminarium, przedstawienie
wstępnego planu pracy lub konspektu,
ocena kolejnych dostarczanych
fragemntów pracy
referowanie postępów prac, aktywność
na seminarium, przedstawienie
wstępnego planu pracy lub konspektu,
ocena kolejnych dostarczanych
fragemntów pracy
Zaliczenie na podstawie aktywności na
zajeciach i kolokwium ustnego.

Ostanie zajęcia.

Warunkiem zaliczenia jest
sformułowanie tematu, opracowanie
bibliografii i planu pracy oraz zebranie
części materiałów źródłowych.
Warunkiem zaliczenia jest
sformułowanie tematu, opracowanie
bibliografii i planu pracy oraz zebranie
części materiałów źródłowych.
postęp w przygotowaniu pracy
licencjackiej

31.01.2022

brak

dla I roku plan pracy i jeden rozdział

15 II 2022

Odrobienie zajęć na dyżurze

obecności i aktywność na zajęciać, dla
chętnych praca pisemna

31.01.2021

Odrobienie zajęć na dyżurze

obecności i aktywność na zajęciać, dla
chętnych praca pisemna

31.01.2021

Odrobienie zajęć na dyżurze

aktywność na zajęciach, pisemne
kolokwium zaliczeniowe

24.01.2021

Odrobienie zajęć na dyżurze

pryzgotowanie wystawy i projektu pracy
archiwalnej, aktywność na zajęciach

01.02.2021

wg. indywidualnych ustaleń ze studentem

przygotowanie spisu treści oraz
bibliografii pracy

31.01.2021

2 lutego 2022

2 lutego 2022

26.01.2022

31.01.2022

15 II 2022

Odrobienie zajęć następuje w formie ustnej Obecność i aktywność na zajęciach;
na dyżurze. Termin odrobienia zajęć
Zaliczenie odbędzie się w formie ustnej
uzgadnia się z prowadzącym poprzez e-mail.

24.01.2021 I termin;
31.01.2021 II termin

1 nieobecność dopuszczalna, pozostałe do
zaliczenia na dyżurze

02.02.2022

prezentacja - wyjaśnienie wybranego
pojęcia kluczowego omawianego na
zajęciach

Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.

Literatura w edukacji
historycznej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

2 nieobecności dopuszczalne, pozostałe do
zaliczenia na dyżurze

konspekt lekcji historii z wykorzystanym
źródłem literackim

02.02.2022

Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I-II rok

SEM

2 nieobecności dopuszczalna, pozostałe do
zaliczenia na dyżurze

przedstawienie bibliografii oraz
rozdziałów pracy

02.02.2022

Kaczmarek Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Kępski Michał,
mgr

URLOP
NAUKOWY
Wprowadzenie do historii

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.

LIC,
I-III rok
LIC,
III rok

WAR

zgodnie z ustaleniem z prowadzącym

LIC,
I-III rok

ĆW

Historia Polski i Niemiec 1918- bez ograniczeń
1989
Druga wojna światowa i jej
bez ograniczeń
trudne dziedzictwo

MGR,
II rok
MGR,
II rok

WYK

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

Zaliczenie na podstawie aktywnego
1-2 lutego 2022
uczestnictwa w zajęciach, przygotowania
prac domowych, oceny uzyskanej z
pracy końcowej (pisemna recenzja
wystawy) oraz zaliczenia ustnego z
zakresu omawianego na zajęciach
materiału.
esej
31.01.2022

Klimorowska Małgorzata,
mgr
Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Coaching dla nauczycieli

Historia, specjalność:
Nauczycielska
Historia ogólna

Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XIX wieku

Historia, specjalność:
Nauczycielska

Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.
Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.
Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Kołodziejczyk Katarzyna,
mgr

Lektorat z języka angielskiego bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

LEK

Historia Polski XIX wieku

ĆW

KON

dodatkowe zadanie, ustne zaliczenie

aktywność, referat-prezentacja lub
wersja pisemna referatu

31.01.2022

dodatkowe zadanie, ustne zaliczenie

aktywność, referat-prezentacja lub
wersja pisemna referatu

31.01.2022

nie dotyczy

egzamin ustny

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

dodatowe zasanie zaliczenie ustne

aktywność, referat-prezentacja lub
wersja pisemna referatu

do uzgodnienia ze
studentami
31.01.2022

dodatkowe spotkanie

zaliczenie uzależnionweo od postępów w 31.01.2022
realizacji tematu pracy licencjackiej

dodatkowe spotkanie

zaliczenie uzależnionweo od postępów w 31.01.2022
realizacji tematu pracy magisterskiej

na dyżurach; możliwe również konsultacje
pozytywnie zdane testy, min 60%; praca zaliczenie - do końca
zdalne MS Teams dla studentów chorych/na na Moodle
semestru; egzamin
kwarantannie
certyfikacyjny - zgodnie
z planem opracowanym
przez Studium Językowe

Konieczka-Śliwińska Danuta, Dydaktyka historii, cz.1
prof. UAM dr hab.

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Konieczka-Śliwińska Danuta, Regionalizm w edukacji
prof. UAM dr hab.
historycznej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Konieczka-Śliwińska Danuta, Seminarium licencjackie
prof. UAM dr hab.

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Konieczka-Śliwińska Danuta, Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab.

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie , korzystając z konsultacji podczas
dyżuru prowadzącego
Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie , korzystając z konsultacji podczas
dyżuru prowadzącego
Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie , korzystając z konsultacji podczas
dyżuru prowadzącego

egzamin pisemny w formie testu
kompetencyjnego, odpowiedzi na
pytania są punktowane, ocena
pozytywyna po uzyskaniu min. 50%
łącznej sumy punktów
opracowanie w grupach (z prezentacją
na zajęciach) scenariusza cyklu zajęć z
edukacji regionalnej dla dowolnego
etapu edukacyjnego

7 lutego 2022 r.

prezentacja konspektu pracy
licencjackiej i pierwszego rozdziału

31 stycznia 2022 r.

31 stycznia 2022 r.

sformułowanie tematu pracy
31 stycznia 2022 r.
magisterskiej i przygotowanie bibliografii

Kościelniak Karol,
dr
Kościelniak Karol,
dr

Wojskowość średniowiecza

Historia, specjalność:
Historia wojskowości
Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok
LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

Egzamin ustny

7.02.2022 r.

ĆW

Zaliczenie opuszczonych tematów na
dyżuże.

Zaliczenie ustne

1.02.2022 r.

Kościelniak Karol,
dr

Broń i barwa w starożytności i Historia, specjalność:
średniowieczu
Historia wojskowości

LIC,
II rok

ĆW

Zaliczenie opuszczonych tematów na
dyżuże.

Kolokwium pisemne

27.01.2022 r.

Kościelniak Karol,
dr

Turystyka militarna

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

WAR

Zaliczenie opuszczonych tematów na
dyżuże.

Praca pisemna - projekt.

31.01.2022 r.

Kościelniak Karol,
dr
Kościelniak Karol,
dr
Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Myśl wojskowa

Historia, specjalność:
Historia wojskowości
bez ograniczeń

WYK

Nie dotyczy

Egzamin ustny

3.02.2022 r.

Nie dotyczy

bez ograniczeń

Przy większej nieobecności dodatkowa
praca własna, egzaminowana na dyżurze.

Napisanie pierwszego rozdziału pracy
licencjackiej.
praca na zajęciach, praca własna nad
materiałem gramatycznym

31.01.2022 r.

Praktyczna nauka języka
greckiego

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

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Praktyczna nauka języka
łacińskiego

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

Przy większej nieobecności dodatkowa
praca własna, egzaminowana na dyżurze.

praca na zajęciach, praca własna nad
materiałem gramatycznym

Pierwszy tydzień sesji.

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy języka i kultury
greckiej

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

Przy większej nieobecności dodatkowa
praca własna, egzaminowana na dyżurze.

praca na zajęciach, praca własna nad
materiałem gramatycznym

Pierwszy tydzień sesji.

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy języka i kultury
łacińskiej

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

Przy większej nieobecności dodatkowa
praca własna, egzaminowana na dyżurze.

praca na zajęciach, praca własna nad
materiałem gramatycznym

Pierwszy tydzień sesji.

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.
Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.
Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

nie dotyczy

praca nad własną rozprawą

Pierwszy tydzień sesji.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

nie dotyczy

praca nad własną rozprawą

Pierwszy tydzień sesji.

Polityka i kultura w nowożytnej bez ograniczeń
Polsce i Europie

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

Zaliczenie ustne

Obecność, przedstawienie bibliografii i
kolejnych rozdziałów pracy

14 lutego 2022

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Polityka i kultura w nowożytnej bez ograniczeń
Polsce i Europie

MGR,
I-II rok

Zaliczenie ustne

Obecność, przedstawienie bibliografii i
kolejnych rozdziałów pracy

14 lutego 2022

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Historia nowożytna do XVIII
wieku

bez ograniczeń

LIC,
III rok

Obecność, edycja fragmentu rękopisu
staropolskiego

21 lutego 2022

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Dynastie i dwory europejskie
w epoce nowożytnej

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

Zaliczenie ustne, przedstawienie
dodatkowego zadania pisemnego
ustalonego z prowadzącym
Zaliczenie ustne, przedstawienie
dodatkowego zadania pisemnego
ustalonego z prowadzącym

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia ogólna

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Wojskowość średniowiecza

Seminarium licencjackie

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
LEK
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
LEK
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
LEK
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
LEK
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
SEM
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
SEM
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
SEM
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
SEM
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
proSEM obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
WYK
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Pierwszy tydzień sesji.

Obecność (dst), komentarz do
21 lutego 2022
ustalonego z prowadzącym fragmentu
tekstu źródłowego (db), praca pisemna z
tematyki zajęć (bdb)
Egzamin pisemny w formie opisowej,
7.02.2022
obejmujący problematykę wykładu oraz
treść wskazanego podręcznika. Student
otrzymuje 2 zestawy po 2 pytania, z
których musi wybrać jeden i
wyczerpująco odpowiedzieć na oba
pytania. Egzamin poprawkowy w tej
samej formie.
Egzamin pisemny w formie opisowej,
7.02.2022
obejmujący problematykę wykładu oraz
treść wskazanego podręcznika. Student
otrzymuje 2 zestawy po 2 pytania, z
których musi wybrać jeden i
wyczerpująco odpowiedzieć na oba
pytania. Egzamin poprawkowy w tej
samej formie.

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Cuda, dziwy i potwory - świat Historia, specjalność:
średniowiecznych wyobrażeń Mediewistyka

LIC,
III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Życie codzienne w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

W przypadku braku zwolnienia lekarskiego
należy zaliiczyć zajęcia w terminie
uzgodnionym z prowadzącym

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

nie dotyczy

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

seminarium licencjackie

bez ograniczeń

SEM

Granice w świecie
starożytnym: Granice
polityczne w starożytności

bez ograniczeń

LIC,
III rok
LIC,
II rok

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

ĆW

Egzamin pisemny w formie opisowej,
obejmujący problematykę wykładu oraz
treść wskazanego podręcznika. Student
otrzymuje 2 zestawy po 2 pytania, z
których musi wybrać jeden i
wyczerpująco odpowiedzieć na oba
pytania. Egzamin poprawkowy w tej
samej formie.
Egzamin pisemny w formie opisowej,
obejmujący problematykę wykładu oraz
treść wskazanego podręcznika. Student
otrzymuje 2 zestawy po 2 pytania, z
których musi wybrać jeden i
wyczerpująco odpowiedzieć na oba
pytania. Egzamin poprawkowy w tej
samej formie.
Egzamin pisemny w formie opisowej,
obejmujący problematykę wykładu oraz
treść wskazanego podręcznika. Student
otrzymuje 2 zestawy po 2 pytania, z
których musi wybrać jeden i
wyczerpująco odpowiedzieć na oba
pytania. Egzamin poprawkowy w tej
samej formie.
Egzamin pisemny w formie opisowej,
obejmujący problematykę wykładu oraz
treść wskazanego podręcznika. Student
otrzymuje 2 zestawy po 2 pytania, z
których musi wybrać jeden i
wyczerpująco odpowiedzieć na oba
pytania. Egzamin poprawkowy w tej
samej formie.
Egzamin pisemny w formie opisowej,
obejmujący problematykę wykładu.
Student losuje jedno pytanie z puli, a
następnie udziela na nie wyczerpującej
odpowiedzi. Egzamin poprawkowy w tej
samej formie.
Aktywnośc podczas zajęć,
przygotowanie i przedstawienie podczas
zajęć prezentacji na temat uzgodniony z
prowadzącym.
Udokumentowane postępy w
przygotowaniu pracy magisterskiej

7.02.2022

nie dotyczy

przedstawienie koncepcji pracy
magisterskiej

wpis do 2 lutego 2022 r.

nie dotyczy

przedstawienie gotowych fragmentów
pracy magisterskiej

wpis do 2 lutego 2022 r.

nie dotyczy

przedstawienie koncepcji pracy
licencjackiej
zaliczenie testu, możliwość ustnej
poprawy

wpis do 2 lutego 2022 r.

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.

7.02.2022

7.02.2022

7.02.2022

8.02.2022

2.02.2022

2.02.2022

21 stycznie 2022 r.

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Proseminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

WAR

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Pola bitew

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

WAR

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Broń i barwa w XIX wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Proseminarium licencjackie

Historia ogólna

LIC,
III rok

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.
Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.
Kujawiński Jakub,
dr

Seminarium licencjackie

Historia ogólna

Seminarium magisterskie

Historia ogólna

Historia powszechna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

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

Kujawiński Jakub,
dr

Paleografia

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

Kujawiński Jakub,
dr

Łacina średniowieczna

Historia, specjalność:
Mediewistyka

MGR,
II rok

ĆW

Lachowicz Magdalena,
dr
Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Zajecia ogólnouniwersyteckie bez ograniczeń

LIC,
I-III rok
LIC,
III rok

WYK

Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Z dziejów polskiej Realpolitik

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

WYK

Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.
Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Wprowadzenie do
specjalności historycznych
Seminarium licencjackie

Historia 1. semestr

LIC,
I rok
LIC,
III rok

WYK

Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Machońko Izabela,
mgr

Język angielski
specjalistyczny

bez ograniczeń

MGR,
I rok

LEK

Historia myśli politycznej XIX i bez ograniczeń
XX w.

bez ograniczeń

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
ĆW
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
proSEM dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
SEM
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
SEM
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
ĆW
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
ĆW
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

KON

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.
Student uzupełnia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.

zadania wykonywane na zajęciach i
kolokwium

Student uzupełnia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.

Przygotowanie zleconych projektów oraz 10.02.2022
aktywność na zajęciach.

Student uzupełnia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.

Przygotowanie zleconych projektów oraz 10.02.2022
aktywność na zajęciach.

Student uzupełnia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.
Student uzupełnia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.
Zaliczenie materiału z opuszczonych zajęć

Przygotowanie zleconych projektów oraz
aktywność na zajęciach.
Przygotowanie zleconych projektów oraz
aktywność na zajęciach.
Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie
testu z podręcznika, zaliczenie
kolokwium końcowego
Samodzielna transkrypcja fragmentów
zabytków kolejno omawianych typów
pisma; kolokwium końcowe: transkrypcja
i interpretacja wybranych tablic
paleograficznych
Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie
kolokwium końcowego

Zaliczenie materiału z opuszczonych zajęć

Zaliczenie materiału z opuszczonych zajęć

brak

31 stycznia 2022 r.

Przygotowanie zleconych projektów oraz 10.02.2022
aktywność na zajęciach.

test - forma pisemna plus ankieta
samooceny
obecność obowiązkowa
Jeżeli student przekroczy dopusczalną liczbę Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
max. 2 nieobecności w
nieobecności w semestrze, to zobowiązany aktywność podczas zajęć oraz
semestrze
jest do indywidualnego zaliczenia każdego
przygotowanie prezentacji
tematu zajęć, na których nie był
obecny.Zaliczenie odbywa się ustnie
podczas dyżuru wykładowcy.
obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
aktywność podczas zajęć (konieczność
przeczytania zadanych tekstów) oraz
przygotowanie krótkiego eseju na
ustalony z wykładowcą temat.
obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
przedłożenie pracy pisemnej.
obecność obowiązkowa
Student uczestniczy w konsultacjach w
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
max. 2 nieobecności w
terminie ustalnym z wykładowcą.
przedstawienie konspektu pracy
semestrze
licencjackiej.
obecność obowiązkowa
Student uczestniczy w konsultacjach w
Zaliczenie przyznawane na podstawie
max. 2 nieobecności w
terminie ustalnym z wykładowcą.
prezentacji konspektu lub
semestrze
poszczególnych rozdziałów pracy bądź
całości.
Zajęcia stacjonarne w
Z zajęć zwalniają również choroba i ciężka Obecność i aktywny udział w zajęciach,
wymiarze 30 h dla każdej
sytuacja losowa. W takim przypadku student przygotowanie do zajęć i wykonywanie
grupy w semestrze. W
nadrabia zaległości we własnym zakresie.
zleconych zadań domowych,
wypadku pogorszenia
Materiały są udostępniane w plikach na MS przygotowanie prezentacji ustnej, po
sytuacji pandemicznej ,
Teams. Student może skorzystać również z jednej w każdym semestrze, na
zajęcia zdalne na MS
konsultacji na dyżurach wykładowcy.
minimum 60%, zaliczenie cząstkowych
Teams. Dopuszczalne dwie
prac ustnych i pisemnych, zaliczenie
nieobecnosci
egzaminu końcowego z przerobionego
nieusprawiedliwione w
materiału na minimum 60%.
semestrze.

10.02.2022
10.02.2022
01.02.2022

01.02.2022

27.01.2022

21. 01. 2022
28. 01. 2022
02.02.2022

02.02.2022

02.02.2022
31.01.2022

31.01.2022

ostatnie zajęcia w
semestrze.

Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.
Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.
Makowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.
Makowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

Historia Polski w XIX w.

Historia ogólna

Przegląd historiografii i źródeł bez ograniczeń
dotyczących Żydów polskich

Mamczak-Gadkowska Irena, Neografia gotycka
prof. UAM dr hab.
Manyś Bernadetta,
prof. UAM dr hab.

Manyś Bernadetta,
prof. UAM dr hab.

Unia polsko-litewskie: dzieje
Wielkiego Księstwa
Litewskiego w przekazach
źródłowych
Seminarium licencjackie

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

SEM
SEM
WYK

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
obecność nieobowiązkowa

proSEM obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
WAR
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
ĆW
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
bez ograniczeń

MGR,
II rok

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

LIC,
III rok

zwolnienie lekarskie/ deklaracja studenta odrabianie nieobecności na dyżurze
zwolnienie lekarskie/ deklaracja studenta odrabianie nieobecności na dyżurze
nie dotyczy

przygotowanie rozdziału pracy

02.02.2022

przygotowanie rozdziału pracy

02.02.2022

egzamin pisemny

10.02.2022

odrabienie zaległości w materiale we
własnym zakresie

obecność i aktywny udział w zajęciach
oraz prezentacja

01.02.2022

zaliczenie na dyżurze, indywidualne
konsultacje

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie
ustne

2 II 2022

nieobecności powyżej dwóch należy zaliczyć aktywność, przygotowanie i
na dyżurze
przedstawienie prezentacji

1 luty 2022 r.

7 luty 2022 r.

Manyś Bernadetta,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XIX w.

Historia ogólna

LIC,
III rok
LIC,
III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nieobecności powyżej dwóch należy zaliczyć referowanie postępów prac, aktywność
na dyżurze
na seminarium, przedstawienie
wstępnego planu pracy lub konspektu,
ocena kolejnych dostarczanych
fragemntów pracy
nieobecność powyżej dwóch należy zaliczyć referowanie postępów prac, aktywność
na dyżurze
na seminarium, przedstawienie
wstępnego planu pracy lub konspektu,
ocena kolejnych dostarczanych
fragemntów pracy
nie dotyczy
egzamin pisemny

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin pisemny

09-10.02.2022

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

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin pisemny

09-10.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin pisemny

09-10.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin pisemny

09-10.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin pisemny

09-10.02.2022

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

zaliczenia ponadnormatywnych
nieobecności na dyżurach

obecność i aktywny udział w zajęciach;
w przypadkach wątpliwych kolokwium
ustne

08.02.2022

LIC,
III rok

SEM

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

ustalane indywidualnie z prowadzącym

przedstawienie konspektu i bibliografii
pracy licencjackiej

07.02.2022

ustalane indywidualnie z prowadzącym

07.02.2022

obecność jest nieobowiązkowa, ale
zalecana. Braki należy uzupełnić we
własnym zakresie, w razie wątpliwości
można korzystać z dyżurów
Zaliczanie nieobecności na konsultacjach.

przedstawienie konspektu i bibliografii
pracy magisterskiej (I rok);
przedstawienie pierwszego rozdziału
pracy magisterskiej (II rok)
kolokwium pisemne z tematów
omawianych podczas zajęć, napisanie
hasła do Wikipedii
Obecność, aktywność na
zajęciach,odpowiedź ustna.

10.02.2022

Zaliczanie nieobecności na konsultacjach.

Obecność, aktywność na
zajęciach,odpowiedź ustna.

10.02.2022

Zaliczanie nieobecności na konsultacjach.

Obecność, aktywność na zajęciach,
tłumaczenie tekstu.

10.02.2022

Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia powszechna XIX w. Historia, specjalność:
Historia wojskowości
Historia powszechna XIX w. Historia, specjalność:
Mediewistyka
Historia powszechna XIX w. Historia, specjalność:
Nauczycielska
Historia powszechna XIX w. Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach
Historia Anglii i USA w świetle bez ograniczeń
wybranych tekstów
źródłowych (od XVI do XIX
w.), cz.1
Seminarium licencjackie
bez ograniczeń
Historia powszechna XIX w.

Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Mariani Andrea,
dr

Towarzystwo Jezusowe w
Polsce i na świecie (zajęcia
ogólnouniwersyteckie)

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Życie codzienne w Europie
Środkowej

bez ograniczeń

LIC,
II rok

ĆW

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Życie religijne Czech i jego
przemiany

bez ograniczeń

LIC,
II rok

ĆW

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Język czeski

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

WAR

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

7 luty 2022 r.

09-10.02.2022

28 lutego 2022

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Zaliczanie nieobecności na konsultacjach.

Przygotowanie bibliografii i konspektu
pracy.

10.02.2022

Zaliczanie nieobecności na konsultacjach.

Przygotowanie bibliografii i konspektu
pracy.

10.02.2022

WYK

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

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Matusik Przemysław,
prof. UAM dr hab.
Matusik Przemysław,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XIX w.

LIC,
III rok
LIC,
III rok

Matusik Przemysław,
prof. UAM dr hab.
Matusik Przemysław,
prof. UAM dr hab.
Matusik Przemysław,
prof. UAM dr hab.
Matusik Przemysław,
prof. UAM dr hab.
Menz Mariusz,
dr

Historia Polski XIX w.

Historia, specjalność:
Nauczycielska
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Historia wojskowości
Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach
Historia, specjalność:
Mediewistyka
bez ograniczeń

nie dotyczy

egzamin ustny

09.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin ustny

11.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin ustny

10.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin ustny

10.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

egzamin ustny

10.02.2022

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

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

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Menz Mariusz,
dr

Konstytucjonalizm jako teoria i Historia, specjalność:
praktyka polityczna
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Menz Mariusz,
dr

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Michalski Maciej,
prof. UAM dr hab.

e-historia

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Michalski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Mikołajczak Tytus,
dr

Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

Mikołajczak Tytus,
dr

Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu-przegląd
źródeł
Badanie dziejów globalnych

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

WAR

bez ograniczeń

MGR,
I rok

KON

Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów globalnych

bez ograniczeń

MGR,
I rok

KON

Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Miłosz Jan,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Miłosz Jan,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XIX w.

Historia Polski XIX w.
Historia Polski XIX w.
Mickiewicz i inni. W kręgu
twórców kultury XIX w.
Polska myśl polityczna XIX
wieku

aktywność na zajęciach, praca
semestralna
Jeżeli student przekroczy dopusczalną liczbę Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
nieobecności w semestrze, to zobowiązany aktywność podczas zajęć (konieczność
jest do indywidualnego zaliczenia każdego
przeczytania zadanych tekstów) oraz
tematu zajęć, na których nie był
przygotowanie dwóch prezentacji.
obecny.Zaliczenie odbywa się ustnie
podczas dyżuru wykładowcy.
Jeżeli student przekroczy dopuszczalną
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
liczbę nieobecności w semestrze, to
aktywność podczas zajęć (konieczność
zobowiązany jest do indywidualnego
przeczytania zadanych tekstów) oraz
zaliczenia każdego tematu zajęć, na których przygotowanie prezentacji i krótkiego
nie był obecny.Zaliczenie odbywa się ustnie eseju na ustalony z wykładowcą temat.
podczas dyżuru wykładowcy.
Student uczestniczy w konsultacjach w
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
terminie ustalnym z wykładowcą.
przedstawienie konspektu pracy
licencjackiej.
Kolejne nieobecności należy zaliczyć
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie
podczas dyżuru, po wczesniejszym ustaleniu zaliczeniowej pracy końcowej. Ocenę
terminu i zakresu materiału z prowadzącym podwyższa aktywność na zajęciach

07.02.2022
31.01.2022

01.02 2022

31.01.2022

2 lutego 2022

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącym.
jak w obowiążującym Regulaminie Studiów
UAM §18; ustne zaliczenie opuszczonych
zajęć
jak w obowiązujacym Regulaminie Studiów
UAM §18; ustne zaliczenie opuszczonych
zajęć
zaliczenie ustne

Ustalenie tematu i preznetacja
2 lutego 2022
konspektu pracy, ewentualnie fragmentu
rozdziału wstępnego
kolokwium
27.01.2022

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

praca zaliczeniowa

22.11.2021; 27.01.2022

przygotowanie prezentacji, aktywność

na ostatnim spotkaniu
27.01.22

zaliczenie ustne

przygotowanie prezentacji, aktywność

na ostatnim spotkaniu
27.01.22

brak

przygotowanie planu pracy i kolejnych
rozdziałów

na ostatnim spotkaniu

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

Zaliczenie odbywa się na podstawie
03-23.02.2022 r.
prezentacji konspektu pracy licencjackiej
oraz jej pierwszego rozdziału.

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy
magisterskiej.

03-23.02.2022 r.

Miłosz Jan,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

bez ograniczeń

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

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji pierwszego rozdziału pracy
magisterskiej.
prezentacja przedstawiona w czasie
zajęć, w razie potrzeby zaliczenie ustne
lub pisemne

03-23.02.2022 r.

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa

ustne zaliczenie nieobecności

zadania wykonane na zajęciach i
kolokwium

wpis: do 27 stycznia
2022

nie dotyczy

zaliczenie na podstawie konspektu i
wpis: do 2 lutego 2022
rozdziału/rozdziałów pracy magisterskiej

W wypadku usprawiedliwionych
nieobecności materiał realizowany na
zajęciach należy uzupełnić i zaliczyć
podczas dyżuru prowadzącego.
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącą

zaliczenie na podstawie aktywności na
zajęciach

wpis: do 2 lutego 2022

zaliczenie testu (możliwość ustnej
poprawy)

21 stycznia 2022

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie
trzech zadań podczas zajęć. Ocena
uzależniona jest również od aktywności
na zajęciach.
esej oraz obecność na zajęciach i
aktywny udział w dyskusji

25, 27 stycznia

MGR,
II rok

SEM

Życie codzienne starożytnych bez ograniczeń
Greków i Rzymian: Czas
wolny ludzi starożytnych

LIC,
II rok

ĆW

Proseminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

WAR

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Język grecki z elementami
kultury antycznej

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

ĆW

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Granice polityczne w
starożytności

bez ograniczeń

LIC,
II rok

ĆW

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

Napierała Anita,
prof. UAM dr hab.

e - historia

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

Napierała Anita,
prof. UAM dr hab.

Badania dziejów kultury

Historia ogólna

MGR,
I rok

KON

Napierała Anita,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Napierała Anita,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Nikodem Jarosław,
prof. zw. dr hab.
Nikodem Jarosław,
prof. zw. dr hab.
Nikodem Jarosław,
prof. zw. dr hab.

Myśl polityczna średniowiecza Historia, specjalność:
Mediewistyka
Historia Polski w
bez ograniczeń
średniowieczu
Wielkie dyskusje polskiej
Historia, specjalność:
mediewistyki
Mediewistyka

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

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

Egzamin ustny.

Sesja.

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

Egzamin ustny.

Sesja.

KON

Nieusprawiedliwione nieobecności zaliczane Aktywny udział w zajęciach.
podczas dyżuru.

Nikodem Jarosław,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie.

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Nikodem Jarosław,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie.

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Dzieje muzyki rockowej:
Między sztuką a komercją

Bez ograniczeń

MGR,
II rok

KON

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Służby specjalne w dziejach bez ograniczeń
Polski: Wschód czy Zachód między dwoma wrogami.

MGR,
I-II rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 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 nieobowiązkowa

ustalane indywidualnie z prowadzącym

Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącą
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącą
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącą

wpis: do 2 lutego 2022

26 stycznia

obecność podczas wyznaczonych
26 stycznia
konsultacji oraz ustalenie tematu pracy i
napisanie konspektu.
obecność podczas wyznaczonych
26 stycznia
konsultacji oraz przedstawienie
kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej

Ostatnie zajęcia.

Nieusprawiedliwione nieobecności zaliczane Systematyczne referowanie zbieranego i Ostatnie zajęcia.
podczas dyżuru
analizowanego materiału.
Nieusprawiedliwione nieobecności zaliczane Systematyczne referowanie zbieranego i
podczas dyżuru
analizowanego materiału. Przygotowany
rozdział pracy.
brak
Przedstawienie efektów pracy, w
pierwszym semestrze ustalony temat,
plan pracy i bibliografia.
brak
Przedstawienie efektów pracy, w
pierwszym semestrze ustalony temat,
plan pracy i wstępny wykaz bibliografii.
Zaliczenie tematu w trybie indywidualnym
obecność i aktywność na zajęciach,
przedstawienie recenzji z wybranej płyty.
Brak

Rozliczenie się z zaplanowanego
projektu

Ostanie zajęcia.

do końca semestru

do końca semestru

do końca semestru

w sesji

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

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

Mechanizmy sprawowania
władzy
Język angielski

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach
Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach
bez ograniczeń

WYK

obecność nieobowiązkowa

brak

LEK

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

zgodnie z ustaleniem z prowadzącą

Paszkiewicz Jędrzej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

Historia ogólna

LIC,
III rok

SEM

nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium

Kontakt osobisty lub mailowy. Kazda
nieobecność nieusprawiedliwiona wymaga
nadrobienia, podczas dyżuru (wt. 10-11; śr.
10-11)

Paszkiewicz Jędrzej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia ogólna

MGR,
I-II rok

SEM

nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium

Pentek Zdzisław,
prof. UAM dr hab.

Seminarium nagisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Pilarczyk Zbigniew,
prof. UAM dr hab.

Fortyfikacje Poznania od X do bez ograniczeń
XX wieku

MGR,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Pilarczyk Zbigniew,
prof. UAM dr hab.
Pokora Piotr,
prof. UAM dr hab.

Wprowadzenie do
specjalności historycznych
Historia Polski w
średniowieczu - ćwiczenia

Historia 1. semestr

LIC,
I rok
LIC,
II rok

WYK

obecność obowiązkowa

ĆW

Pokora Piotr,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski w
średniowieczu - ćwiczenia

Historia ogólna

LIC,
II rok

ĆW

Pokora Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Pokora Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Powęska Monika,
mgr

Język angielski

bez ograniczeń

LIC,
II-III rok

LEK

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
obecność obowiązkowa

Paczos Sebastian,
prof. UAM dr hab.
Paczos Sebastian,
prof. UAM dr hab.
Prucka Ewa,
mgr

Historia progagandy

Historia, specjalność:
Nauczycielska

Egzamin ustny (przygotowanie i
wygłoszenie mowy propoagandowej)
Egzamin ustany

01.02.2022

zaliczenie testów na min. 60%,
zaliczenie krókiej wypowiedzi
ustnej ( nie dotyczy poziomu B
2.2), obecność i aktywność,
wykonanie zadanych ćwiczeń na
platformie e-learningowej

zaliczenie do końca
semestru, egzamin dla
grup B 2.2 po uzyskaniu
zaliczenia ( do
02.02.2022), terminy
egzaminu 09.02.2022,
egzamin ustny odbywa
się wcześniej ( kilka
terminów do wyboru)
21.06.2022

I semestr - przygotowanie konspektu
pracy licencjackiej, regularne konsultacje
i relacje na temat postępów w
przygotowaniu pracy (kwerendy,
kompletowanie bibliografii itp.); II
semestr - złożenie gotowej pracy
licencjackiej
Kontakt osobisty lub mailowy. Kazda
I rok - przygotowanie konspektu pracy
nieobecność nieusprawiedliwiona wymaga magierskiej, regularne konsultacje i
nadrobienia, podczas dyżuru (wt. 10-11; śr. relacje na temat postępów w
10-11)
przygotowaniu pracy (kwerendy,
kompletowanie bibliografii itp.); II rok złożenie gotowej pracy magisterskiej
Decyzja zostanie podjęta w konkretnym
Prezentacja zgromadzonego materiału
przypadku
źródłowego, literatury przedmiotu,
analiza poszczególnych ffragmentów
pracy
Brak
Przygotoiwanie prezentacji dotyczacej
fortyfikacji wybranego miasta lub
twierdzy.
Dopuszczam usprawiedliwienie
Przygotowanie tekstu z uzasadnieniem
nieobecności. Nie przewiduje odrabiana.
wyboru kierunku studiów i specjalności.
Odrabianie nieobecności na dyżurze
Zaliczenie testu faktograficznego,
znajomość pięciu lektur, zdanie
kolokwium zaliczeniowego
Odrabianie nieobecności na dyżurze
Zaliczenie testu faktograficznego,
znajomość pięciu lektur, zdanie
kolokwium zaliczeniowego
Materiał realizowany na zajęciach podczas Zaliczenie odbywa się na podstawie
nieobecności należy uzupełnić we własnym oceny postępów w pracach badawczych
zakresie
Materiał realizowany na zajęciach podczas Zaliczenie odbywa się na podstawie
nieobecności należy uzupełnić we własnym oceny postępów w pracach badawczych
zakresie
zgodnie z ustaleniem z prowadzącą
zaliczenie testów na min.60%, praca na
platformie e-learningowej Moodle,
obecność i aktywność na zajęciach

01.02.2022

21.06.2022

7 II 2022 r.

27.01.2022

27.01.2022
31.02.2022

31.02.2022

1 lutego 2022

1 lutego 2022

zaliczenie do końca
semestru, egzamin dla
grup B2.2 po uzyskaniu
zaliczenia (do
02.02.2022), terminy
egzaminu pisemnego:
08 lub 09.02.2022,
egzaminn ustny odbywa
się wcześniej (kilka
terminów do wyboru)

Powęska Monika,
mgr

Język angielski

bez ograniczeń

MGR,
I rok

LEK

obecność obowiązkowa

zgodnie z ustaleniem z prowadzącą

zaliczenie testów na min.60%, praca na
platformie e-learningowej Moodle,
obecność i aktywność na zajęciach

Praczyk Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia ogólna

MGR,
II rok

SEM

Ustalenie dogodnego terminu konsultacji i
odbycie ich

Praczyk Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia ogólna

MGR,
I rok

SEM

Praczyk Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Klimat, przyroda i ludzie w XIX- bez ograniczeń
XXI wieku

LIC,
III rok

KON

Prostko-Prostyński Jan,
prof. zw. dr hab.

Państwo, społeczeństwo,
prawo. Wzajemne relacje w
świecie
starożytności greckorzymskiej
Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

WYK

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Obecność podczas konsultacji,
prezentacja fragmentów pracy, wizyty w
bibliotekach i archiwach
Obecność podczas konsultacji,
31 stycznia 2022 r.
prezentacja fragmentów pracy, wizyty w
bibliotekach i archiwach
Znajomość literatury obowiązującej na
27 stycznia 2022 r.
zajęciach oraz przygotowanie i
zaprezentowanie projektu
Zaliczenie na podstawie projektu
Ostatnie zajęcia w
semestrze

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Proseminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

Rydz Romuald,
dr

Badania dziejów kultury

Historia ogólna

MGR,
I rok

Rydz Romuald,
dr

Historia powszechna XIX
wieku

LIC,
III rok

Rydz Romuald,
dr

Historia powszechna XIX
wieku

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Mediewistyka

Rydz Romuald,
dr

Historia powszechna XIX
wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

Rydz Romuald,
dr

Historia powszechna XIX
wieku

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

Rydz Romuald,
dr

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

Rzepa Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Dzieje krajów
bez ograniczeń
niemieckojęzycznych w XX
wieku
Rewolucje europejskie od XVI bez ograniczeń
do XX wieku
Badania dziejów regionalnych Historia 1. semestr

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Rzepa Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Sajkowski Wojciech,
prof. UAM dr hab.

LIC,
III rok

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

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
SEM
dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
proSEM dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)
KON
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
ĆW
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
ĆW
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
ĆW
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
ĆW
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
SEM
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
WYK
obecność nieobowiązkowa

Ustalenie dogodnego terminu konsultacji i
odbycie ich
Nieobecności powyżej dwóch, należy
odrobić na dyżurze prowadzącej zajęcia
Brak

Odrabianie w trakcie dyżuru

Odrabianie w trakcie dyżuru

Odrabianie w trakcie dyżuru

Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącym.
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącym.
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącym.
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącym.
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącym.
Zaliczenie podczas dyżuru, po
wczesniejszym ustaleniu terminu i zakresu
materiału z prowadzącym.
Brak

zaliczenie do końca
semestru, egzamin dla
grup B2.2 po uzyskaniu
zaliczenia (do
02.02.2022), terminy
egzaminu pisemnego:
08 lub 09.02.2022,
egzamin ustny odbywa
się wcześniej (kilka
terminów do wyboru)
31 stycznia 2022 r.

Aktywny udział w seminarium. Dyskusja
nad przygotowywanymi fragmentami
tekstu.
Aktywny udział w seminarium. Dyskusja
nad przygotowywanymi fragmentami
tekstu.
Przeprowadzenie prezentacji pracy
licencjackiej, obecność na zajęciach,
aktywność w trakcie zajęć
esej oraz obecność na zajęciach i
aktywny udział w dyskusji

W czasie trwania zajęć.

aktywny udział w zajęciach; kolokwium
zaliczeniowe

24 stycznia

aktywny udział w zajęciach; kolokwium
zaliczeniowe

24 stycznia

aktywny udział w zajęciach; kolokwium
zaliczeniowe

24 stycznia

aktywny udział w zajęciach; kolokwium
zaliczeniowe

24 stycznia

obecność podczas wyznaczonych
konsultacji oraz ustalenie tematu i
prezentacja planu pracy
esej

24 stycznia

W czasie trwania zajęć.

Prezentacje w czasie
zajęć
27 stycznia

w sesji

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

esej

w sesji

KON

dopuszczone 2
nieobecności (konieczność
nadrobienia)

uczestnictwo w formie konsultacji, po
uzgodnieniu terminu z prowadzącym

przygotowanie prezentacji, zamiennie
praca pisemna

na ostatnich zajęciach

Wykład monograficzny: Od
barbarzyńcy do dobrego
dzikusa. Wyobrażenia
Europejczyków na temat
ludów mniej rozwiniętych
cywilizacyjnie
Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

brak

ustne zaliczenie zajęć

sesja zimowa

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

uczestnictwo w formie konsultacji, po
uzgodnieniu terminu z prowadzącym

sesja zimowa, sesja
letnia

Sajkowski Wojciech,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

uczestnictwo w formie konsultacji, po
uzgodnieniu terminu z prowadzącym

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Ukraina i Rosja - między
bez ograniczeń
miłością a nienawiścią: Lachy
i Moskale: historia Ukrainy do
1991 r.
Seminarium licencjackie
bez ograniczeń

MGR,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

konspekt pracy licencjackiej (I semestr),
napisanie rozdziałów pracy licencjackiej
(II semiestr)
konspekt pracy magisterskiej (I
semestr), napisanie rozdziałów pracy
magisterskiej (II semiestr)
Prezentacja wybranego zagadnienia z
obszaru będącego przedmiotem zajęć

LIC,
III rok

SEM

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Studenci zobowiązani są do regularnego
przedstawiania wyników swojej pracy.

Zaliczenie na podstawie aktywności
studenta podczas przygotowania pracy

31.01.2022 r.

Studenci zobowiązani są do regularnego
przedstawiania wyników swojej pracy.

Zaliczenie na podstawie aktywności
studenta podczas przygotowania pracy

31.01.2022 r.

Studenci zobowiązani są do regularnego
przedstawiania wyników swojej pracy.

Zaliczenie na podstawie aktywności
studenta podczas przygotowania pracy

31.01.2022 r.

Honorowane są tak zwolnienia lekarskie, jak Obecność oraz aktywność podczas
i wyjaśnienia składane przez studentów.
zajęć
Student może odrobić nieobecność podczas
dyżurów, po uprzednim ustaleniu terminu i
zakresu materiału z prowadzącą zajęcia.

2.02.2022 r.

Sajkowski Wojciech,
prof. UAM dr hab.

Sajkowski Wojciech,
prof. UAM dr hab.

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

sesja zimowa, sesja
letnia
2.02.2022 r.

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Proseminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

WAR

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Diagnozowanie sytuacji
międzynarodowej

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Honorowane są tak zwolnienia lekarskie, jak Prezentacja multimedialna
i wyjaśnienia składane przez studentów.
Student może odrobić nieobecność podczas
dyżurów, po uprzednim ustaleniu terminu i
zakresu materiału z prowadzącą zajęcia.

1.02.2022 r.

Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu

LIC,
II rok

ĆW

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

powyżej dwóch nieobecności materiał zajęć obecności, zaliczenie recenzji,
zaliczany na dyżurze
aktywność na zajęciach

na ostatnich zajęciach

Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.
Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.
Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna w
średniowieczu
Historia powszechna w
średniowieczu
Nowe metody w
badaniach
mediewistycznych
Prawo w średniowieczu

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Nauczycielska
Historia ogólna

LIC,
II rok
LIC,
II rok
LIC,
III rok

ĆW

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

powyżej dwóch nieobecności materiał zajęć
zaliczany na dyżurze
powyżej dwóch nieobecności materiał zajęć
zaliczany na dyżurze
powyżej dwóch nieobecności materiał zajęć
zaliczany na dyżurze

na ostatnich zajęciach

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

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym
zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

Historia, specjalność:
Mediewistyka

ĆW
KON

Seminarium licencjackie

Historia, specjalność:
Mediewistyka
bez ograniczeń

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

Skibiński Edward,
prof. UAM dr hab.

Historia XIX w. Przegląd
źródeł

bez ograniczeń

LIC,
III rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Uzupełnienie wiadomości poparte pracą
pisemną.

Skotarczak Dorota,
prof. zw. dr hab.

Proseminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

praca pisemna

Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.
Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.
Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.
Skibiński Edward,
prof. UAM dr hab.

SEM
SEM

obecności, zaliczenie recenzji,
aktywność na zajęciach
obecności, zaliczenie recenzji,
aktywność na zajęciach
obecności, zaliczenie recenzji,
aktywność na zajęciach

na ostatnich zajęciach
3-16.01.22

egzamin ustny na podstawie wykładów i
listy lektur
powyżej dwóch nieobecności materiał zajęć systematyczna praca nad
zaliczany na dyżurze
przygotowywaną pracą
powyżej dwóch nieobecności materiał zajęć systematyczna praca nad
zaliczany na dyżurze
przygotowywaną pracą
Będą ustalane indywidualnie stosownie do
Zrealizowanie celów badawczych
stopnia zaawansowania pracy magisterskiej postawionych na początku semestru

11.02.2022

Ostatnie zajęcia w
semestrze

Zaliczenie na podstawie oceny
aktywności w czasie zajęć i kolokwium
ustnego z tematyki poruszanej na
zajęciach,
obecność i aktywny udział

3-16.02.22
3-16.02.22
Ostatnie zajęcia w
semestrze

30.01.2022

Skotarczak Dorota,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Skotarczak Dorota,
prof. zw. dr hab.

Badanie dziejów kultury

bez ograniczeń

MGR,
I rok

KON

Skotarczak Dorota,
prof. zw. dr hab.
Skotarczak Dorota,
prof. zw. dr hab.

Kino popularne PRL

bez ograniczeń

WYK

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

LIC,
II rok
MGR,
I rok

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.

Edukacja historyczna badania Historia, specjalność:
w działaniu
Nauczycielska

MGR,
II rok

WAR

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.

Podstawy dydaktyki

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.

proseminarium licencjackie

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.

Metody badań w naukach
historycznych

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.
Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.

Wprowadzenie do
specjalności historycznych
Historia historiografii

bez ograniczeń

LIC,
I rok
LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

KON

obecność obowiązkowa

Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.

Historia historiografii

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

KON

obecność obowiązkowa

Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.

Historia historiografii

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

KON

obecność obowiązkowa

Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.

Metody badań w naukach
historycznych

Historia ogólna

MGR,
I rok

KON

obecność obowiązkowa

Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.
Sosnowski Miłosz,
dr

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

SEM

obecność obowiązkowa

Historia średniowiecza
przegląd źródeł

bez ograniczeń

MGR,
I rok
LIC,
II rok

WAR

Odrabianie nieobecności na dyżurze

Sosnowski Miłosz,
dr
Sosnowski Miłosz,
dr

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

SEM

e-historia

Historia 1. semestr

LIC,
III rok
LIC,
I rok

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

Heraldyka cz. 2

LIC,
II rok

WAR

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

Odrabianie nieobecności na dyżurze

Obecności; przygotowanie do zajęć i
na ostatnich zajęciach w
aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie semestrze
pisemne (możliwe 2 podejścia);
możliwość zwolnienia z zaliczenia dla
osób aktywnych i wykazujacych dobre
opanowanie materiału

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

MGR,
I-II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Odrabianie nieobecności na dyżurze

Zaliczenie na podstawie postępów przy
pisaniu prac

Historia ogólna

SEM

ĆW

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

praca pisemna

obecność i postęp w pracy

30.01.2022

praca pisemna

obecność i aktywny udział

30.01.2022

Brak

praca pisemna

do końca sesji zimowej

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

wykazanie się, ze zaległości zostały
nadrobione

obecność i aktywny udział

30.01.2022

Materiał związany z nieusprawiedliwionymi
nieobecnościami (ponad 2) należy uzupełnić
we własnym zakresie i zaliczyć na dyżurze
prowadzącej zajęcia
Materiał związany z nieusprawiedliwionymi
nieobecnościami (ponad 2) należy uzupełnić
we własnym zakresie i zaliczyć na dyżurze
prowadzącej zajęcia
Materiał związany z nieusprawiedliwionymi
(ponad 2) nieobecnościami należy uzupełnić
we własnym zakresie i zaliczyć na dyżurze
prowadzącej zajęcia
Materiał związany z nieusprawiedliwionymi
nieobecnościami (ponad 2) należy uzupełnić
we własnym zakresie i zaliczyć na dyżurze
prowadzącej zajęcia
nie dotyczy

Obecność zajęciach/projekt

27.01.2022

obecność na zajęciach/esej

27.01.2022

obecność na zajęciach/projekt

27.01.2022

Obecność na zajęciach/projekt

27.01.2022

praca pisemna

27.01.2022

wiedzę z zajęć, na których było się
nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we
własnym zakresie
wiedzę z zajęć, na których było się
nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we
własnym zakresie
wiedzę z zajęć, na których było się
nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we
własnym zakresie
wiedzę z zajęć, na których było się
nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we
własnym zakresie
konsultacje z prowadzącą

zadania wykonywane w ramach zajęć
składają się na ocenę końcową

31 stycznia 2022 r.

zadania wykonywane w ramach zajęć
składają się na ocenę końcową

31 stycznia 2022 r.

zadania wykonywane w ramach zajęć
składają się na ocenę końcową

1 lutego 2022 r.

zadania wykonywane w ramach zajęć
składają się na ocenę końcową

2 lutego 2022 r.

ocena pracy wykonanej w ramach
właściwego etapu
kolokwium ustne i praca pisemna

2 lutego 2022 r.

realizacja celów badawczych ustalonych
na początku semestru
pisemna praca semestralna, aktywność
na zajęciach

Ostatnie zajęcia w
semestrze
Przed zimową sesją
egzaminacyjną

Ustalane indywidualnie
Odrabianie nieobecności na dyżurze

Przed zimową sesją
egzaminacyjną

Na ostatnim seminarium

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

Sfragistyka i heraldyka

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

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

Odrabianie nieobecności na dyżurze

Zaliczenie na podstawie postępów przy
pisaniu prac

Na ostatnim seminarium

Odrabianie nieobecności na dyżurze

na ostatnich zajęciach w
semestrze

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Odrabianie nieobecności na dyżurze

LIC,
II rok

WYK

Obecność nieobowiązkowa

Brak

Obecności; przygotowanie do zajęć i
aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie
ustne (możliwe 2 podejścia); możliwość
zwolnienia z zaliczenia dla osób
aktywnych i wykazujacych dobre
opanowanie materiału
Obecności; przygotowanie do zajęć i
aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie
ustne (możliwe 2 podejścia); możliwość
zwolnienia z zaliczenia dla osób
aktywnych i wykazujacych dobre
opanowanie materiału
egzamin pisemny

LIC,
III rok

SEM

zgodnie z ustaleniem z
prowadzącym

zgodnie z ustaleniem z prowadzącym

postęp w przygotowaniu pracy
licencjackiej

31.01.2022

LIC,
III rok

WAR

zgodnie z ustaleniem z prowadzącym

uczestnictwo w zajeciach, przygotowanie 31.01.2022
i prezentacja wystąpienia

LIC,
II rok

LAB

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

LAB

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

LAB

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

LIC,
III rok

WAR

bez ograniczeń

MGR,
II rok

Historia 1. semestr

LIC,
III rok

SEM

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

ĆW

Heraldyka i sfragistyka

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

Stryjkowski Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Zarządzanie dokumentacją
współczesną

Stryjkowski Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

Stryjkowski Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Proseminarium licencjackie

Strykowska -Nowakowska
Justyna,
dr
Strykowska -Nowakowska
Justyna,
dr
Strykowska -Nowakowska
Justyna,
dr
Studenna-Skrukwa Marta,
dr
Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Laboratorium pedagogiczne
cz.1- przygotowanie do
praktyk
Laboratorium psychologiczne
cz.1- przygotowanie do
praktyk
Laboratorium pedagogiczne
cz.1- ewaluacja praktyk

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Nauczycielska

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

URLOP
NAUKOWY
Ludność wybranej
bez ograniczeń
miejscowości w Wielkopolsce
w XVIII-XIX w. - opracowanie
bazy danych cz. 1

listopad

rozmowa na temat przerabiany na zajeciach przygotowanie ankiety

listopad

rozmowa na temat przerabiany na zajeciach przygotowanie raportu z praktyk

styczeń

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas Zaliczenie odbywa się na podstawie
nieobecności należy uzupełnić we własnym przedstawionej w formie pezentacji
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
analizy wyników badań
prowadzącego

27 stycznia 2022

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas Zaliczenie odbywa się na podstawie
1 lutego 2022
nieobecności należy uzupełnić we własnym oceny postępów w pracach badawczych
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

LIC,
I rok

ĆW

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

odrabianie zajęć odbywa się na dyżurach po aktywność, kartkówki, test końcowy
uprzednim uzgodnieniu tematu

27.01.2022

odrabianie zajęć odbywa się na dyżurach po aktywność, kartkówki, test końcowy
uprzednim uzgodnieniu tematu

22.11.2021 i 31.01.2022

Brak

04.02.2022

URLOP
NAUKOWY
Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu

Tarasewicz Radosław,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

WAR

Tarasewicz Radosław,
prof. UAM dr hab.
Tarasewicz Radosław,
prof. UAM dr hab.
Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu
Starożytny Bliski Wschód

Historia 1. semestr

LIC,
I rok
LIC,
III rok

WYK

Brak zajęć
w semestrze zimowym

04.02.2022

rozmowa na temat przerabiany na zajeciach przygotowanie scenariusza lekcji
wychowawczej

Szmyt Marzena,
prof. zw. dr hab.
Szymczak Damian,
prof. UAM dr hab.
Tarasewicz Radosław,
prof. UAM dr hab.

bez ograniczeń

na ostatnich zajęciach w
semestrze

proSEM obecność obowiązkowa

egzamin pisemny

odrabianie zajęć odbywa się na dyżurach po aktywność, praca zaliczeniowa
uprzednim uzgodnieniu tematu

31.01.2022

Trzoss Adrian,
mgr

Wprowadzenie do historii

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

zwolnienie lekarskie; zajęcia do odrobienia
podczas dyżuru

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.
Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu
Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu

Historia 1. semestr

LIC,
I rok
LIC,
I rok

WYK

Obecność nieobowiązkowa

Brak

obecność oraz aktywność na zajęciach, 31 stycznia 2022 r.; 1
przygotowanie lektur na zajęcia, prace
lutego 2022
pisemne (przygotowanie recenzji,
abstraktów, wejściówki), pisemna praca
zaliczeniowa — projekt, kolokwium
końcowe
Egzamin pisemny
04.02.2022

ĆW

zaliczenie ustne na dyżurze

Zaliczenie lektur, zaliczenie pisemne

27.01.2022

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

WAR

zaliczenie ustne na dyżurze

Zaliczenie źródeł, zaliczenie ustne

24.01.2022

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnego
Bliskiego Wschodu

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

SEM

zaliczenie ustne na dyżurze

Przedstawienie 1 rozdziału pracy

01.02.2022

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.

Piśmiennictwo Starożytnego bez ograniczeń
Bliskiego Wschodu: Wstęp do
języka i piśmiennictwa
akadyjskiego
Problemy pamięci i
bez ograniczeń
tożsamości w Europie
wschodniej
URLOP
NAUKOWY
Wprowadzenie do historii
Historia 1. semestr

LIC,
II rok

ĆW

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

zaliczenie ustne na dyżurze

zaliczenie ustne

26.01.2022

LIC,
I-III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

Kolokwium ustne

ostatnie zajęcia w
semestrze

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

24.01.2022

Wiśniewski Tomasz,
mgr

Wprowadzenie do historii

Historia 1. semestr

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Wojtkowiak Jakub,
prof. UAM dr hab.

Badania dziejów globalnych

Historia 1. semestr

MGR,
I rok

KON

Zdanie nieobecności na dyżurze
prowadzącego w terminie dwóch tygodni

Wojtkowiak Jakub,
prof. UAM dr hab.
Wojtkowiak Jakub,
prof. UAM dr hab.
Wryk Ryszard,
prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie

bez ograniczeń

SEM

seminarium licencjackie

bez ograniczeń

SEM

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

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

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

SEM

konsultacja

Wryk Ryszard,
prof. UAM dr hab.
Wyrwa Andrzej Marek,
prof. zw. dr hab.
Wyrwa Andrzej Marek,
prof. zw. dr hab.
Wyrwa Andrzej Marek,
prof. zw. dr hab.

Historia sportu

bez ograniczeń

WYK

Pradzieje ziem polskich

Historia 1. semestr

ĆW

obecność obowiązkowa

Pradzieje ziem polskich

Historia 1. semestr

WYK

obecność nieobowiązkowa

rozmowa sprawdzająca wiedzę z tematyki
opuszczonych zajęć
Brak

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok
LIC,
I rok
LIC,
I rok
LIC,
III rok

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Zaliczenie na podstawie aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia
pisemnych prac domowych, oceny
uzyskanej z pracy końcowej (recenzja
krytyczna) oraz rozmowy
podsumowującej z zakresu omawianego
na zajęciach materiału.
Zaliczenie na podstawie aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia
pisemnych prac domowych, oceny
uzyskanej z pracy końcowej (recenzja
krytyczna) oraz rozmowy
podsumowującej z zakresu omawianego
na zajęciach materiału.
aktywny udział w zajęciach, napisanie
recenzji krytycznej wylosowanej
monografii
postępy w przygotowaniu pracy
magisterskiej
postępy w przygotowaniu pracy
licencjackiej
przyjęcie kolejnych rozdziałów pracy
magisterskiej

SEM

Wyrwa Andrzej Marek,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium
nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium

Vasiliev Aleksiej,
prof
Werner Wiktor,
prof. UAM dr hab.
Wiśniewski Tomasz,
mgr

Historia 1. semestr

nie dotyczy

brak

25.01.2022

27.01.2022

24.01.2022
24.01.2022
z końcem każdego
semestru

rozmowa obejmująca obszar tematyczny z końcem każdego
wykładu
semestru
praca pisemna wskazana w sylabusie
do końca semestru
Praca pisemna wskazana w sylabusie

do końca semestru

bez wskazań

praca pisemna

do końa II semestru

bez wskazań

praca pisemna

do końca II semestru

Zwierzykowski Michał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I-II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Zwierzykowski Michał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

nieobecności powyżej dwóch należy zaliczyć
na dyżurze - sprawozdanie z postępów prac,
lektury oraz analizy tekstów źródłowych na
potrzeby pracy

referowanie postępów prac, aktywność
na seminarium, przedstawienie
wstępnego planu pracy lub konspektu,
ocena kolejnych dostarczanych
fragemntów pracy
nieobecności powyżej dwóch należy zaliczyć referowanie postępów prac, aktywność
na dyżurze - sprawozdanie z postępów prac, na seminarium, przedstawienie
lektury oraz analizy tekstów źródłowych na wstępnego planu pracy lub konspektu,
potrzeby pracy
ocena kolejnych dostarczanych
fragemntów pracy

7 lutego 2022

7 lutego 2022

