
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

Miłosz Jan,                                                                           

prof. UAM dr hab.

Systemy gospodarcze XX i 

XXI wieku. Teoria i praktyka 

gospodarowania

Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC, III 

rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Zaliczenie odbywa się w formie quizu na 

platformie Moodl UAM

10.02.2022 r.

Kujawa Jakub,

dr

Systemy gospodarcze XX i 

XXI w. Teoria i praktyka 

gospodarowania

Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Zaliczenie odbywa się w formie quizu na 

platformie Moodl UAM

10.02.2022 r.

Kujawa Jakub,

dr

Gospodarka industrialna - II 

Rewolucja przemysłowa

Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

odrabianie ponadlimitowych nieobecności na 

dyżurze

aktywność na zajęciach, kolokwium 

ustne,

24.11.2021

Błażejczyk-Majka Lucyna, 

prof. UAM dr hab.

Mikroekonomia - ćwiczenia Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

I SL ĆW dopuszczalna jedna 

nieobecność 

w trakcie dyżuru, po wcześniejszym 

umówieniu się drogą mailową 

dwa testy pisemne (max 60 pkt); praca 

pisemna (max 15 pkt); aktywność (max 

20 pkt); frekwencja (max 5 pkt).

02.02.2022 r.

Kotłowska Anna, prof. 

UAM dr hab. 

Gospodarka preindustrialna - 

starożytność

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC, I rok ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Przy większej nieobecności dodatkowa 

praca własna, egzaminowana na dyżurze.

aktywność na zajęciach, kolokwium 

ustne

pierwszy tydzień sesji 

zimowej

Jaroszyk Joanna,

dr

Finanse publiczne Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy esej na wybrany temat - test 03 - 23.02. 2021

Jaroszyk Joanna,

dr

Ochrona Własności 

Intelektualnej

Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy egzamin w formie testu do końca semestru 

zimowego 2021

Jaroszyk Joanna,

dr

Prawo gospodarcze w 

dziejach

Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

odrabianie nieobecności na dyżurach zaliczenie w formie testu, prezentacja 

multimedialna na zadany temat 

przedstawiana na zajęciach

03 - 23.02. 2021

Mikołajczak Marek, prof. 

UAM, dr hab. 

Systemy gospodarcze XX i 

XXI wieku. Teoria i praktyka 

gospodarowania

Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC, III 

rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Zaliczenie odbywa się w formie quizu na 

platformie Moodl UAM

10.02.2022 r.

Rydz Romuald, dr Cywilizacja XX w. (1918-

1989)

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC, III 

rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Uzupełnienie nieobecności możliwe na 

dyżurach.

aktywny udział w zajęciach; egzamin 

praktczny - obserwacja wykonawstwa

26.01.2022

Rydz Romuald, dr Cywilizacja XX w. (1918-

1989)

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC, III 

rok

WYK obecność nieobowiązkowa brak egzmin ustny - obejmujący tematykę 

prezentowaną na wykładach

02.02.2022

Solarska Maria, prof. UAM 

dr hab. 

Logoika i retoryka Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC, I rok ĆW obecność obowiazkowa odrabianie nieobecności na dyżurach kolokwium ustne i test 30.11.2021

Strykowska-Nowakowska 

Justyna, dr

Psychologia społeczna Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC, III 

rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy dwie prezentacje przedsatwiające wyniki 

bada ankietowych

W zależości od 

wybranego terminu

Figura Marek, prof. UAM 

dr hab. 

Systemy gospodarcze XX i 

XXI w. Teoria i praktyka 

gospodarowania

Gospdarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Zaliczenie odbywa się w formie quizu na 

platformie Moodl UAM

10.02.2022 r.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































