
Nazwisko i imię 
prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne
Nazwa zajęć Nazwa kierunku studiów, 

specjalności 

Rodzaj
 i rok 

studiów

Typ 
zajęć

 Warunki odbywania 
zajęć (w tym ilość 

dopuszczalnych 
nieobecności
 w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i 
odrabiania nieobecności

 na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia; 
składania egzaminu

Termin 
zaliczenia/egzaminu

Błaszczyk Grzegorz
prof. zw. dr hab.

Historia Europy Wschodniej 
i Azji po 1991 r.

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

wykład nieobowiązkowy uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń, egzamin ustny

22 cerwca 2022

Fedorowicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Systemy polityczne krajów 
Europy Wschodniej i Azji 

wschodoznawstwo LIC,
II rok

WYK zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

zwolnienie lekarskie egzamin pisemny w formie testu 23 czerwca 2022, 
godz. 12.30

Fedorowicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Azja Środkowa i Kaukaz w 
stosunkach 
międzynarodowych

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

WYK zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

zwolnienie lekarskie egzamin pisemny w formie testu 23 czerwca 2022, 
godz. 09.00

Fedorowicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Transformacja polityczne i 
ekonomiczna państw 
kaukaskich i 
środkowoazjatyckich

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

KON zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

zwolnienie lekarskie zaliczenie na ocenę w formie testu 23.06.2022 godz. 
9.00

Figura Marek,
prof. UAM dr hab.

Historia Europy Wschodniej 
i Azji do 1917 r

Wschodoznawstwo LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa wykład nieobowiązkowy

uzyskanie pozytywnej oceny 
zćwiczeń, egzamin ustny

23 czerwca 2022

Figura Marek,
prof. UAM dr hab.

Historia Europy Wschodniej 
i Azji do 1917 r

Wschodoznawstwo LIC,
I rok

ĆW  obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze 

do ustalenia z prowadzącym aktywny udział w zajęciach, 
przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, rozmowa zaliczeniowa 
z tematyki zajęć

21 czerwca 2022

Figura Marek,
prof. UAM dr hab.

Historia Europy Wschodniej 
i Azji po 1991r.

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

 obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze 

 zwolnienie lekarskie, do trzech 
nieobecności w semestrze, konsultacje 
indywidualne i zaliczanie tematyki 
ćwiczeń 

aktywny udział w zajęciach, 
przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, rozmowa zaliczeniowa 
z tematyki zajęć

15 czerwca 2022

Figura Marek,
prof. UAM dr hab.

Polska polityka wschodnia Wschodoznawstwo MGR,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy praca pisemna - esej na wybrany 
temat, rozmowa zaliczeniowa z 
tematyki zajęć

21 czerwca 2022

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,
I rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia z prowadzącą praca pisemna do końca semestru

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.

Kraje Bałtyckie - specyfika 
regionu 

Wschodoznawstwo LIC,
III rok

KON zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia z prowadzącą prezentacja multimedialna do końca semestru

Lachowicz Magdalena,
dr

Migracje w Europie 
Wschodniej i Azji  

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

KON zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

konsultacja indywidualna kolokwium ustne 09 czerwca 2022

Lachowicz Magdalena,
dr

Metody badań jakościowych Wschodoznawstwo LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

konsultacja indywidualna kolokwium ustne 09 czerwca 2022

Lachowicz Magdalena,
dr

Wschodoznawstwo w 
praktyce

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa konsultacja indywidualna kolokwium ustne/projekt 09 czerwca 2022

Nakoneczny Tomasz,
dr

Mikro- i makroekonomia Wschodoznawstwo LIC,
I rok

WYK obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

indywidualne konsultacje egzamin ustny 23,06

Nakoneczny Tomasz,
dr

Współczesna kultura krajów 
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

indywidualne konsultacje zaliczenie ustne ostatnie zajęcia

Nakoneczny Tomasz,
dr

Współczesna kultura krajów 
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

WYK obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

indywidualne konsultacje zaliczenie ustne 23 czerwca 2022

Nakoneczny Tomasz,
dr

Konwersatorium 
wschodoznawcze

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

indywidualne konsultacje zaliczenie ustne ostatnie zajęcia



Nakoneczny Tomasz,
dr

Seminarium licencjackie Wschodoznawstwo LIC,
III rok

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

indywidualne konsultacje zaliczenie ustne ostatnie zajęcia

Oleksy Piotr,
dr

Administracja publiczna w 
kontaktach z państwami 
sąsiedzkimi

Wschodoznawstwo LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy przygotowanie raportu na temat 
współpracy międzynarodowej 
wybranej jednostki samorządu 
terytorialnego.

20 czerwca 2022

Oleksy Piotr,
dr

Regionalne stosunki 
gospodarcze Europy 
Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

konieczność odrobienia treści w ramach 
pracy indywdualnej, po konsultacjach.

aktywność, projekt 15 czerwca 2022

Peshkov Ivan,
dr

Kontakty międzykulturowe w 
Europie Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo LIC,
III rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

konieczność nadrobienia w trybie 
indywidualnym

aktywność, projekt ostatnie zajęcia

Peshkov Ivan,
dr

Konwersatorium 
wschodoznawcze 4

Wschodoznawstwo MGR,
II rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

konieczność nadrobienia w trybie 
indywidualnym

aktywność, projekt ostatnie zajęcia

Peshkov Ivan,
dr

Konwersatorium 
wschodoznawcze cz. 2

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

konieczność nadrobienia w trybie 
indywidualnym

aktywność, projekt ostatnie zajęcia

Peshkov Ivan,
dr

Transformacja gospodarki i 
system rynkowy Rosji

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

konieczność nadrobienia w trybie 
indywidualnym

aktywność, projekt ostatnie zajęcia

Peshkov Ivan,
dr

W poszukiwaniu 
stalinowskiego podmiotu.

Wschodoznawstwo MGR,
I-II rok 

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

konieczność nadrobienia w trybie 
indywidualnym

aktywność projekt ostatnie zajęcia

Peshkov Ivan,
dr

Seminarium licencjackie Wschodoznawstwo LIC,
III rok

SEM obecność 
nieobowiązkowa

brak aktywność ostatnie zajęcia

Pieszak Eryk,
dr

Konserwatorium 
Wschodoznawcze

Wschodoznawstwo MGR,
II rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

odrabianie na dyżurze projekt 20 kwietnia - na 
ostatnich zajęciach

Pieszak Eryk,
dr

Gospodarka i 
społeczeństwo w krajach 
Europy Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

WYK obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

odrabianie na dyżurze projekt 23 czerwca 2022

Pieszak Eryk,
dr

Regionalne stosunki 
gospodarcze w regionie 
Europy Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

WYK obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

odrabianie na dyżurze egzamin  pisemny 29 czerwca 2022

Pieszak Eryk,
dr

Regionalne stosunki 
gospodarcze w regionie 
Europy Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

odrabianie na dyżurze projekt 15 czerwca  - na 
ostatnich zajęciach

Rozwadowski Andrzej,
prof. UAM dr hab.

Historia kultury w Europie 
Wschodniej i Azji – 
konteksty współczesne

Wschodoznawstwo LIC,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

powyżej 2 nieobecności wymagane 
usprawiedliwienie dokumentem 
potwierdzającym niemożność 
uczestnictwa

aktywność w dyskusji, jakość 
zadanego sprawozdania, 
kompetencje w dyskusjach wynikające 
z lektur oraz wiedza zaprezentowana 
na zaliczeniu ustnym

20 czerwca 2022

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Struktura etniczna, religijna i 
społeczna krajów Europy 
Wschodniej

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

konsultacje z prowadzącym zaliczenie na podstawie aktywności 
na konwersatorium

16 czerwca 2022



Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Struktura etniczna, religijna i 
społeczna krajów Europy 
Wschodniej

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 27 czerwca 2022

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Kraje Europy Wschodniej - 
specyfika regionu

Wschodoznawstwo LIC,
III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

konsultacje z prowadzącym zaliczenie na podstawie aktywności 
na konwersatorium

16 czerwca 2022

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,
I rok

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

konsultacje z prowadzącym zaliczenie na podstawie aktywności 
na seminarium i postępów w pracy 
mgr

15 czerwca 2022

Skrukwa Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,
II rok

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

konsultacje z prowadzącym zgodnie z Regulaminem Studiów, 
zaliczenie seminarium w ostatnim 
semestrze następuje po złożeniu 
pracy magisterskiej 

Smólczyńska-Wiechetek 
Agnieszka,
dr

System polityczny Federacji 
Rosyjskiej 

Wschodoznawstwo MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny 27 czerwca 2022

Smólczyńska-Wiechetek 
Agnieszka,
dr

System polityczny Federacji 
Rosyjskiej 

Wschodoznawstwo MGR,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

zaliczenie opuszczonych jednostek 
tematycznych podczs dyzuru 
prowadzącej

prezentacja + tekst analityczny 
wybranego zagadnienia. Zagadnienia 
dostępne w sylabusie przedmiotu 

24 maja - 20 czerwca 

Smólczyńska-Wiechetek 
Agnieszka,
dr

Kultura i język informacji 
współczesnej Rosji

Wschodoznawstwo MGR,
II rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

zaliczenie opuszczonych jednostek 
tematycznych podczs dyzuru prowadzące

aktywna obecność, wypowiedź 
pisemna w formie tekstu  
analitycznego,  pisemne formułowanie 
pytań do lektur i zadanych tekstów, 
dyskusja z prowadzącym 

21 czerwca 2022

Smólczyńska-Wiechetek 
Agnieszka,
dr

Teoria i praktyka dyplomacji Wschodoznawstwo MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny 24 czerwca 2022

Smólczyńska-Wiechetek 
Agnieszka,
dr

Seminarium licencjackie Wschodoznawstwo LIC,
III rok

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

konsultacje w wyznaczonym przez 
prowadzącą terminie 

prace cząstkowe, praca licencjacka do 27 czerwca 2022

Studenna-Skrukwa Marta,
dr

Transformacja gospodarcza 
i system rynkowy krajów 
Europy Wschodniej 

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 22 czerwca 2022

Studenna-Skrukwa Marta,
dr

Transformacja gospodarcza 
i system rynkowy krajów 
Europy Wschodniej 

Wschodoznawstwo MGR,
I rok

KON zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

zgodnie z ustaleniem z prowadzącym aktywność na zajęciach 20 czerwca 2022

Studenna-Skrukwa Marta,
dr

Gospodarka i 
społeczeństwo w krajach 
Europy Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 21 czerwca 2022

Studenna-Skrukwa Marta,
dr

Regionalne stosunki 
gospodarcze w Europie 
Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 22 czerwca 2022

Studenna-Skrukwa Marta,
dr

Regionalne stosunki 
gospodarcze w Europie 
Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

ĆW zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

zgodnie z ustaleniem z prowadzącym projekt 15 czerwca 2022

Waraczewski Maciej,
mgr

Język rosyjski Wschodoznawstwo LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

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

uzyskanie oceny pozytywnej ze 
wszystkich prac pisemnych i ustnych.

zaliczenie ciągłe

Witczak Jan Krzysztof,
dr

Stosunki polityczne krajów 
Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

do uzgodnienia z prowadzącym kolokwium pisemne I gr. 09 czerwca 2022      
II gr. 23 czerwca 2022



Cwicinskaja Natalia,
dr

Prawo miedzynarodowe 
publiczne

Wschodoznawstwo LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

do uzgodnienia z prowadzącym zaliczenie test 15 czerwca 2022

Cwicinskaja Natalia,
dr

Prawo miedzynarodowe 
publiczne 

Wschodoznawstwo LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

do uzgodnienia z prowadzącym egzamin ustny 22 czerwca 2022 
egzamin poprawkowy 
29 czerwca 2022

Cwicinskaja Natalia,
dr

Prawo dyplomatyczne i 
konsularne 

Wschodoznawstwo LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

do uzgodnienia z prowadzącym egzamin w formie testu 24 czerwca 2022, 
godz. 11:00 egzamin 
poprawkowy 30 
czerwca 2022


