
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

Balbuza Katarzyna,

prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia ogólna LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Obecność nieobowiązkowa Egzamin ustny 24.06.2021 - 07.07.2021

Balbuza Katarzyna,

prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Obecność nieobowiązkowa Egzamin ustny 24.06.2021 - 07.07.2021

Balbuza Katarzyna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium doktoranckie Studium doktoranckie DR,

IV rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams, 

konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne Przedstawione wyniki pracy nad 

dysertacją doktorską

2. połowa czerwca 2021

Balbuza Katarzyna,

prof. UAM dr hab.

Warsztat badawczy historyka 

starożytności

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

MGR,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy usprawiedliwić na 

następnych zajęciach. Materiał realizowany 

na opuszczonych przez studenta zajęciach 

należy uzupełnić we własnym zakresie i 

zaliczyć podczas dyżuru prowadzącego 

zajęcia. 

Aktywność na zjęciach oraz kolokwium 

ustne

2. połowa czerwca 2021

Balbuza Katarzyna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

ustalane indywidualnie z prowadzącym Przyjęcie gotowej pracy licencjackiej do końca sesji letniej

Balbuza Katarzyna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

ustalane indywidualnie z prowadzącym Przygotowanie pracy magisterskiej do 

obrony

do końca sesji letniej

Baukova Anastasya,

doc.

Świat antycznej mitologii Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

II-III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

ustalane indywidualnie z prowadzącą praca pisemna do końca sesji letniej

Białecki Konrad,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie ma takiej potrzeby, ze względów 

podanych obok.

Egzamin ustny 30.06.2021

Białecki Konrad,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie ma takiej potrzeby, ze względów 

podanych obok.

Egzamin ustny 01.07.2021

Białecki Konrad,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie ma takiej potrzeby, ze względów 

podanych obok.

Egzamin ustny 01.07.2021

Białecki Konrad,

prof. UAM dr hab.

Dzieje III RP: Kultura i 

gospodarka III RP (ścieżka 

międzyprzedmiotowa)

bez ograniczeń LIC,

III rok

KON Dopuszcza się dwie 

nieobecności na zajęciach 

bez konsekwencji. 

Nieobecność nr 3 musi być 

zaliczona na dyżurze. 

Większa niż 3 liczba 

nieobecności oznacza brak 

zaliczenia (z wyłączeniem 

sytuacji opisanych obok).

Zgodnie z Regulaminem studiów dopuszcza 

się zwolnienia lekarskie, których skan 

należy przesłać do prowadzącego na 

tydzień przed zakończeniem zajęć. 

Ewentualne nieprzewidziane wypadki 

losowe będą rozpatrywane wspólnie z 

władzami dziekańskimi Wydziału Historii.

Na ostateczną ocenę z zajęć złożą się 

dwie oceny cząstkowe: z aktywności na 

zajęciach oraz z testu faktograficznego.

29.06.2021

Biniaś-Szkopek 

Magdalena,

prof. UAM dr hab.

Archiwalne pomoce 

informacyjne

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

WAR dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, kolokwium 

pisemne

21.06.2021

Biniaś-Szkopek 

Magdalena,

prof. UAM dr hab.

Stare i nowe funkcje 

archiwów: archiwalne 

pomoce informacyjne

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

WAR dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, kolokwium 

pisemne

22.06.2021

Biniaś-Szkopek 

Magdalena,

prof. UAM dr hab.

Zarządzanie informacją Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy praca pisemna 28.06.2021

Biniaś-Szkopek 

Magdalena,

prof. UAM dr hab.

Zarządzanie informacją Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

WAR dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze prezentacja wyników projektu 22.06.2021

Biniaś-Szkopek 

Magdalena,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, napisanie pracy licencjackiej  

gotowej do obrony

21.06.2021

Biniaś-Szkopek 

Magdalena,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze oddanie planu pracy, przygotowanie 

bibliografii

23.06.2021

Biniaś-Szkopek 

Magdalena,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze przygotowanie pracy mgr 23.06.2021



Błaszczyk Grzegorz,

prof. zw. dr hab.

Łotwa i Estonia w XX-XXI 

wieku

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

obecność obowiązkowa referat lub prezentacja z tematyki zajęć i 

obecność na zajęciach. 

I połowa czerwca 

Błaszczyk Grzegorz,

prof. zw. dr hab.

Łotwa i Estonia w XX-XXI 

wieku

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

obecność obowiązkowa referat lub prezentacja z tematyki zajęć i 

obecność na zajęciach. 

I połowa czerwca 

Błażejczyk-Majka Lucyna,

prof. UAM dr hab.

Makroekonomia Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

w czasie dyżuru testy pisemne (online), aktywność, 

frekwencja, praca pisemna

2021-06-23

Błażejczyk-Majka Lucyna,

prof. UAM dr hab.

Podstawy zarządzania Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

w czasie dyżuru testy pisemne (online), praca zespołowa 

przygotowanie projektu; realizacja 

projektu;  raport z realizacji projektu; 

komentarze do zajęć; obecność i 

aktywny udział w zajęciach

2021-06-23

Błażejczyk-Majka Lucyna,

prof. UAM dr hab.

Budowa baz danych 

historyczno-gospodarczych w 

środowisku Office (Excel z 

VBA i Access)

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

w czasie dyżuru aktywny udział w zajęciach 2021-06-23

Błażejczyk-Majka Lucyna,

prof. UAM dr hab.

Statystyka historyczna Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

w czasie dyżuru zaliczenie ustne z części teoretycznej; 

przygotowanie przykładu z życia 

społeczno-gospodarczego; sprawdzian 

online „przy otwartej książce”; 

wejściówki, aktywny udział w zajęciach, 

obecność.

2021-06-23

Błażejczyk-Majka Lucyna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

w czasie dyżuru przygotowanie pierwszego rozdziału 

pracy magisterskiej

2021-06-23

Budzińska Justyna,

dr

Dydaktyka historii w szkole 

podstawowej

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy usprawiedliwić na 

najbliższych zajęciach. Materiał realizowany 

na zajęciach podczas nieobecności należy 

uzupełnić we własnym zakresie, korzystając 

z konsultacji podczas dyżuru prowadzącego.

Obecność i aktywność na zajęciach, 

czynny udział w zajęciach (realizacja 

zadań cząstkowych, dyskusja). Praca 

zaliczeniowa - dydaktyczne 

opracowanie źródeł.

2021-06-21

Budzińska Justyna,

dr

Sztuki wizualne w edulacji 

historycznej

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy usprawiedliwić na 

najbliższych zajęciach. Materiał realizowany 

na zajęciach podczas nieobecności należy 

uzupełnić we własnym zakresie, korzystając 

z konsultacji podczas dyżuru prowadzącego.

Obecność i aktywność na zajęciach, 

czynny udział w zajęciach (realizacja 

zadań cząstkowych, dyskusja). Praca 

zaliczeniowa - recenzja wybranego 

wydarzenia artystycznego.

2021-06-23

Budzińska Justyna,

dr

Laboratorium dydaktyki 

historii cz. 2 - przygotowanie 

do praktyk w szkole 

ponadpodstawowej

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

II rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Nieobecności należy usprawiedliwić na 

najbliższych zajęciach. W przypadku 

przekroczenia limitu dopuszczalnych 

nieobecności - konsultacje podczas dyżuru 

prowadzącego.

Obecność i aktywność na zajęciach, 

czynny udział, dyskusja. Indywidualna 

prezentacja praktyk wraz z refleksją i 

dyskusją.

2021-04-28

Budzińska Justyna,

dr

Laboratorium dydaktyki 

historii cz. 2 - ewaluacja 

praktyk w szkole 

ponadpodstawowej

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

II rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Nieobecności należy usprawiedliwić na 

najbliższych zajęciach. W przypadku 

przekroczenia limitu dopuszczalnych 

nieobecności - konsultacje podczas dyżuru 

prowadzącego.

Obecność i aktywność na zajęciach, 

czynny udział, dyskusja. Indywidualna 

prezentacja praktyk wraz z refleksją i 

dyskusją.

2021-06-23

Budzińska Justyna,

dr

Dydaktyka historii cz. 2 Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Nieobecności należy usprawiedliwić na 

najbliższych zajęciach. W przypadku 

przekroczenia limitu dopuszczalnych 

nieobecności - konsultacje podczas dyżuru 

prowadzącego.

Obecność i aktywność na zajęciach. 

Przygotowanie i przedstawienie referatu 

i prezentacji na wybrany temat

2021-04-21

Bugajewski Maciej,

prof. UAM dr hab.

Formy wypowiedzi 

akademickiej

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

I rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

zaliczenie materiału z zajęć w sposób 

uzgodniony z prowadzącym

Zaliczenie materiału z zajęć w formie 

ustnej; praca pisemna

21.06.20201

Bugajewski Maciej,

prof. UAM dr hab.

Technologia informacyjna dla 

nauczycieli

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa zaliczenie materiału z zajęć w sposób 

uzgodniony z prowadzącym

zaliczenie materiału z zajęć w formie 

ustnej

2021-04-26

Bugajewski Maciej,

prof. UAM dr hab.

Kultura historyczna Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

WAR obecność obowiązkowa zaliczenie materiału z zajęć w sposób 

uzgodniony z prowadzącym

zaliczenie materiału omawianego na 

zajęciach w formie ustnej; na ocenę 

bardzo dobrą praca pisemna

2021-04-28



Bugajewski Maciej,

prof. UAM dr hab.

Formy wypowiedzi 

akademickiej

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

zaliczenie materiału z zajęć w sposób 

uzgodniony z prowadzącym

Zaliczenie materiału z zajęć w formie 

ustnej; praca pisemna

2021-06-23

Bugajewski Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa zaliczenie materiału z zajęć w sposób 

uzgodniony z prowadzącym

referowanie fragmentów pracy 

magisterskiej

2021-06-23

Chudzińska Anna,

dr

Formy wypowiedzi 

akademickiej

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaliczenie tematyki zajęć na dyżurze po 

uzgodnieniu terminu z prowadzącą

kolokwium ustne, recenzja/omówienie 

recenzyjne, aktywność na zajęciach

17.06.2021

Chudzińska Anna,

dr

Idee polityczne w Europie do 

1789 roku

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

brak Egzamin ustny z tematyki zajęć 28.06.2021

Chudzińska Anna,

dr

Idee polityczne w Europie do 

1789 roku

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaliczenie tematyki zajęć na dyżurze po 

uzgodnieniu terminu z prowadzącą

kolokwium ustne, prezentacja 

multimedialna, aktywność na zajęciach

21.06.2021

Chudzińska Anna,

dr

Polska myśl polityczna epoki 

przedrozbiorowej

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaliczenie tematyki zajęć na dyżurze po 

uzgodnieniu terminu z prowadzącą

kolokwium ustne, prezentacja 

multimedialna, aktywność na zajęciach

22.06.2021

Chudzińska Anna,

dr

Historia myśli politycznej: od 

liberalizmu do totalitaryzmu

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

zaliczenie tematyki zajęć na dyżurze po 

uzgodnieniu terminu z prowadzącą

kolokwium ustne, prezentacja 

multimedialna, aktywność na zajęciach

17.06.2021

Cwicinskaja Natalia,

dr

Prawdo dyplomatyczne i 

konsularne

Wschodoznawstwo LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

egzamin ustny 01.07.2021

Cwicinskaja Natalia,

dr

Prawo międzynarodowe 

publiczne

Wschodoznawstwo LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

egzamin ustny 05.07.2021

Cwicinskaja Natalia,

dr

Prawo międzynarodowe 

publiczne

Wschodoznawstwo LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

wykonanie zadań przekazanych przez 

wykładowcę

ocenianie pracy na zajęciach, test 24.06.2021

Czamańska Ilona,

prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

brak przygotowanie pracy licencjackiej do 26.09.2021

Czamańska Ilona,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

brak napisanie rozdziału pracy do 07.07.2021

Delimata Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Paleografia i dyplomatyka Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Materiał analizowany podczas 

opuszczonych zajęć należy przerobić we 

własnym zakresie i zaliczyć podczas dyżuru

Obecność podczas zajęć. 

Systematyczna i merytoryczna 

aktywność. W przypadku braku 

aktywności kolokwium ustne

24.06.2021 - 01.07.2021

Delimata Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Mediewalizm w kulturze Historia, specjalność:

Mediewistyka

MGR,

II rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Materiał analizowany podczas 

opuszczonych zajęć należy przerobić we 

własnym zakresie i zaliczyć podczas dyżuru

Obecność podczas zajęć. 

Systematyczna i merytoryczna 

aktywność. W przypadku braku 

aktywności stworzenie prezentacji 

(temat: mediewalizm)

24.06.2021 - 01.07.2021

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia ogólna MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-06-30

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-06-30

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia, specjalność:

Kultura klasyczna

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-06-30

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia ogólna MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-06-28

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-06-25



Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia, specjalność:

Mediewistyka

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-06-25

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-07-05

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 

politycznych

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczenie zaległych zajęć na dyżurze przygotowanie prezentacji, aktywność, 

obecność

2021-07-05

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Usprawiedliwienie należy dostarczyć przed 

zaliczeniem. Materiał należy uzupełnić we 

własnym zakresie lub z promotorem.

Zaliczenie przyznawane na podstawie 

prezentacji całości pracy licencjackiej

2021-07-06

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Usprawiedliwienie należy dostarczyć przed 

zaliczeniem. Materiał należy uzupełnić we 

własnym zakresie lub z promotorem.

Zaliczenie przyznawane na podstawie 

prezentacji konspektu lub 

poszczególnych rozdziałów pracy bądź 

całości.

2021-07-06

Dobek Rafał,

prof. UAM dr hab.

Opieka na realizacją 

indywidualnego programu 

badawczego doktoranta

bez ograniczeń DR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nieobecnośc odrabiane w ramach zajęć po 

każdorazowym porozumieniu z opiekunem

Przedstawienie założeń Indywidualnego 

programu badawczego oraz wstępnych 

efektów kwerendy arrchiwalnej i 

bibliotecznej

2021-07-06

Dobosz Józef,

prof. zw. dr hab.

Historia Europy Środkowej na 

tle porównawczym

Historia ogólna LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy Zalicznie ustne Druga połowa czerwca 

2021

Dobosz Józef,

prof. zw. dr hab.

Polskie rycerstwo 

średniowieczne – narodziny, 

rozwój, znaczenie 

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zwolnienie lekarskie Zaliczenie ustne Druga połowa czerwca 

2021

Dołęga-Mostowska Zulfija,

mgr

Język rosyjski Wschodoznawstwo LIC,

II rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

zaświadczenie od lekarza, odrabianie 

nieobecności na dyzurze lub przygotowanie 

prezentacji, lektura

aktywność i  obecność na zajęciach,  

zaliczone sprawdziany i  lektury

ostatnie zajęcia w 

semestrze letnim 

(zaliczenie)

Dołęga-Mostowska Zulfija,

mgr

Podstawowe zródła 

informacji w języku rosyjskim

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaświadczenie od lekarza, odrabianie 

nieobecności na dyzurze lub przygotowanie 

prezentacji, lektura

aktywność i  obecność na zajęciach,  

zaliczone sprawdziany i  lektury

ostatnie zajęcia w 

semestrze letnim 

(zaliczenie)

Dołęga-Mostowska Zulfija,

mgr

Kultura i język informacji 

wspólczesnej Rosji

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaświadczenie od lekarza, odrabianie 

nieobecności na dyzurze lub przygotowanie 

prezentacji, lektura

aktywność i  obecność na zajęciach,  

zaliczone sprawdziany i  lektury

ostatnie zajęcia w 

semestrze letnim 

(zaliczenie)

Domańska Ewa,

prof. zw. dr hab. brak zajęć w sem. letnim

Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Znajomość problematyki poruszanej na 

wykładzie i przeczytanie literatury 

wskazanej przez prowadzącego

ostatnie zajęcia w 

semestrze

Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Znajomość problematyki poruszanej na 

wykładzie i przeczytanie literatury 

wskazanej przez prowadzącego

ostatnie zajęcia w 

semestrze

Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski i powszechna 

średniowiecze

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenie literatury wskazanej przez 

prowadzącego

Znajomość problematyki poruszanej na 

zajęciach i przeczytanie literatury 

zadanej przez prowadzącego

ostatnie zajęcia w 

semestrze

Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Współczesna genealogia 

rodzinna

bez ograniczeń LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

wykonanie zadania badawczego zleconego 

przez prowadzącego

Znajomość literatury zadanej przez 

prowadzącego oraz wykonanie zadań 

badawczych zleconych przez 

prowadzącego w trakcie semestru

ostatnie zajęcia w 

semestrze

Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Zakon krzyżacki w Prusach - 

specyfika badawcza

Historia, specjalność:

Mediewistyka

MGR,

I rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

zaliczenie literatury wskazanej przez 

prowadzącego

Znajomość problematyki poruszanej na 

zajęciach i przeczytanie literatury 

zadanej przez prowadzącego

ostatnie zajęcia w 

semestrze



Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Łacina średniowieczna i 

paleografia łacińska: 

Paleografia łacińska

bez ograniczeń LIC,

II-III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Podjęcie próby samodzielnego odczytu 

tekstu przerobionego na opuszczonych 

zajęciach

Aktywny udział w zajęciach, dokonanie 

odczytu wskazanego przez 

prowadzącego krótkiego tekstu 

łacińskiego

ostatnie zajęcia w 

semestrze

Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Prezentacja postępów osiągniętych od 

czasu ostatniego seminarium

Ukończenie pracy licencjackiej letnia sesja 

egzaminacyjna

Dorna Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Prezentacja postępów osiągniętych od 

czasu ostatniego seminarium

Ukończenie pracy magisterskiej letnia sesja 

egzaminacyjna

Dymczyk Rafał,

prof UAM dr hab.

Wprowadzenie do badań 

interdyscyplinarnych

Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

indywidualne konsultacje Kolokwium pisemne, przygotowanie 

prezentacji

Do 25 czerwca

Falkowski Tomasz,

dr

Metodologia historii Historia ogólna LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Na dyżurze Aktywność plus rozmowa końcowa 23.06.2021

Falkowski Tomasz,

dr

Metodologia historii Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Na dyżurze Aktywność plus rozmowa końcowa 22.06.2021

Falkowski Tomasz,

dr

Metodologia historii Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Na dyżurze Aktywność plus rozmowa końcowa 22.06.2021

Falkowski Tomasz,

dr

Metodologia historii Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Na dyżurze Aktywność plus rozmowa końcowa 22.06.2021

Fedorowicz Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Azja Środkowa i Kaukaz 

Południowy we 

współczesnych stosunkach 

politycznych

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

WYK 

KON

obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

rozmowa w czasie rzeczywistym na MS 

Teams na temat problemów poruszanych 

na zajęciach

zaliczenie w czasie rzeczywistym na Ms 

Teams, odpowiedź na pytania. Egzamin 

w czasie rzeczywistym na MS Teams, 

odpowiedź na pytania

zal. 17.06.2021,

egz 24.06.2021

Fedorowicz Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Transformacja polityczna i 

ekonomiczna państw 

kaukaskich i 

środkowoazjatyckich

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

WYK 

KON

nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

rozmowa w czasie rzeczywistym na MS 

Teams na temat problemów poruszanych 

na zajęciach

zaliczenie w czasie rzeczywistym na Ms 

Teams, odpowiedź na pytania - test 

17.06.2021

Figura Marek,

prof. UAM dr hab.

Historia Europy Wschodniej i 

Azji do 1917 r.

Wschodoznawstwo LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

wykład nieobowiązkowy uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, 

egzamin ustny

30.06.2021, 7.07.2021

Figura Marek,

prof. UAM dr hab.

Historia obszaru 

poradzieckiego III

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

wykład nieobowiązkowy uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, 

egzamin ustny

29.06.2021, 6.07.2021

Figura Marek,

prof. UAM dr hab.

Historia Europy Wschodniej i 

Azji do 1917 r

Wschodoznawstwo LIC,

I rok

ĆW zajęcia zdalne  w czasie 

rzeczywistym;

dopuszczalne 3 

nieobecności

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

22.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie całości pracy 

licencjackiej

28.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie koncepcji pracy i 

fragmentów

28.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium doktorskie Studium doktoranckie DR,

IV rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie fragmentów rozprawy 28.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej, oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

Przedtermin 21.06.2021;

I termin 28.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy Egzamin ustny Przedtermin 22.06.2021;

I termin 29.06.2021



Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

Przedtermin 21.06.2021;

I termin 28.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

Przedtermin 21.06.2021;

I termin 28.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Siedziby władzy nowożytnej 

Europy - wykład 

ogólnouniwersytecki

bez ograniczeń LIC,

I rok;

MGR,

I rok 

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny wokół problematyki 

poruszanej na wykładach

Przedtermin 17.06.2021;

I termin 24.06.2021

Forycki Maciej,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia ogólna LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Egzamin ustny Przedtermin 22.06.2021;

I termin 29.06.2021

Franz Maciej,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Kontakt z prowadzącym na MS Teams lub 

mailu służbowym

przedstawienie 1 rozdziału pracy 

magisterskiej

do 25.06.2021

Franz Maciej,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Kontakt z prowadzącym na MS Teams lub 

mailu służbowym

przedstawienie ukończonej pracy 

magisterskiej

do 25.06.2021

Franz Maciej,

prof. zw. dr hab.

Polska Historiografia 

Wojskowa

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Kontakt z prowadzącym na MS Teams lub 

mailu służbowym

Egzamin ustny 28.06.2021

Franz Maciej,

prof. zw. dr hab.

Nauki pomocnicze historii 

wojskowości

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Kontakt z prowadzącym na MS Teams lub 

mailu służbowym

Wykonanie i przedstawienie dobrze 

wykonanej prezentacji wybranej przez 

studenta

25.06.2021

Franz Maciej,

prof. zw. dr hab.

Dzieje wojen morskich Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Kontakt z prowadzącym na MS Teams lub 

mailu służbowym

Egzamin ustny 29.06.2021

Franz Maciej,

prof. zw. dr hab.

Wojskowość XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II-III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Kontakt z prowadzącym na MS Teams lub 

mailu służbowym

Zaliczenie pozytywnie ćwiczeń z 

przedmiotu, zdanie egzaminu ustnego

30.06.2021

Franz Maciej,

prof. zw. dr hab.

Seminarium doktorskie bez ograniczeń DR,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Kontakt z prowadzącym na MS Teams lub 

mailu służbowym

Przedstawienie kolejnych fragmentów 

rozprawy doktorskiej

28.06.2021

Frąckowiak Małgorzata,

mgr

Język rosyjski Wschodoznawstwo LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

zaliczanie na dyżurze egzamin pisemny i 2021-06-16

Frąckowiak Małgorzata,

mgr

Język rosyjki  specjalistyczny Wschodoznawstwo MGR,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

zaliczanie na dyżurze egzamin pisemny i 2021-06-24

Galuba Rafał,

prof. UAM dr hab.

Prawo administracyjne Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Egzamin w formie pisemnej, zdalny 

[ustny w uzasadnionych wypadkach], 

egzamin poprawkowy w formie ustnej.

30.06.2021

Galuba Rafał,

prof. UAM dr hab.

Archiwa w nowoczesnym 

społeczeństwie: Archiwistyka 

cyfrowa

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Nieobecności powyżej dwóch należy 

usprawiedliwić na najbliższych zajęciach. 

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie

zaliczenie w formie pisemnej, zdalne 22.06.2021

Galuba Rafał,

prof. UAM dr hab.

Ścieżka prawno-kancelaryjna 

dla archiwistów: Prawo 

archiwalne

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Egzamin w formie pisemnej, zdalny 

[ustny w uzasadnionych wypadkach], 

egzamin poprawkowy w formie ustnej.

01.07.2021

Galuba Rafał,

prof. UAM dr hab.

Kancelaria współczesna i 

współczesne formy 

kancelaryjne

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Nieobecności powyżej dwóch należy 

usprawiedliwić na najbliższych zajęciach. 

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie

zaliczenie w formie pisemnej, zdalne 22.06.2021

Galuba Rafał,

prof. UAM dr hab.

Praktyka w archiwach - 

Praktyka

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

PRA obecność obowiązkowa usprawiedliwienie tylko z powodu choroby 

lub zdarzeń losowych, praktykę należy 

odbyć w kolejnym terminie

pozytywna opinia kierownika praktyki wrzesień 2021

Galuba Rafał,

prof. UAM dr hab.

Praktyka w archiwach - 

Praktyka

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

PRA obecność obowiązkowa usprawiedliwienie tylko z powodu choroby 

lub zdarzeń losowych, praktykę należy 

odbyć w kolejnym terminie

pozytywna opinia kierownika praktyki wrzesień 2021



Garczyk Bartłomiej,

dr

Seminarium Licencjackie Wschodoznawstwo LIC,

III rok

KON Praca redakcyjna, praca z 

tekstem, analiza 

merytoryczna prac 

licencjackich

Brak Ocena fragmentu pracy dyplomowej 23.06.2021

Gąsowski Jerzy,

dr

Podstawy psychologii dla 

nauczycieli cz.1

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Rozmowa w ramach dyżuru Praca pisemna na zadany temat do 15.06.2021

Gąsowski Jerzy,

dr

Podstawy psychologii dla 

nauczycieli cz.1

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Rozmowa w ramach dyżuru Opracowanie wskazanego tematu w 

formie prezentacji i przedstawienie na 

spotkaniu

do 15.06.2021

Górczak Zbyszko,

prof. zw. dr hab.

Wojna i rycerstwo w 

średniowieczu

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

brak Egzamin uistny z treści wykładów i 

zaleconej literatury

28.06.2021

Górczak Zbyszko,

prof. zw. dr hab.

Życie miejskie w 

średniowieczu

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Odrobienie nieobecności na dyżurze Aktywność na zajęciach, egzamin ustny 

z treści zajęć i wybranej literatury

29.06.2021

Górczak Zbyszko,

prof. zw. dr hab.

Społeczeństwo i gospodarka 

w średniowieczu

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Odrobienie nieobecności na dyżurze Aktywność na zajęciach, egzamin ustny 

z treści zajęć i wybranej literatury

30.06.2021

Górczak Zbyszko,

prof. zw. dr hab.

Średniowiecze lokalne, 

analiza źródeł

Historia, specjalność:

Mediewistyka

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Odrobienie nieobecności na dyżurze Aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

egzamin z wybranej literatury

01.07.2021

Górczak Zbyszko,

prof. zw. dr hab.

Historia Polski i powszechna - 

 średniowiecze

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Egzamin uistny z treści wykładów i 

zaleconej literatury

05.07.2021

Górczak Zbyszko,

prof. zw. dr hab.

Gospodarka preindustrualna - 

 średniowiecze

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy Egzamin uistny z treści wykładów i 

zaleconej literatury

06.07.2021

Górczyńska-Przybyłowicz 

Bożena,

prof. UAM dr hab.

Co mówią niemieckie 

obwieszczenia i plakaty?

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II-III rok

WAR dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Konsultacje z prowadzącym w ramach 

dyżuru

Obecność i aktywność na zajęciach 17.06.2021

Górczyńska-Przybyłowicz 

Bożena,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Konsultacje z prowadzącym w ramach 

dyżuru

Przedłożenie  pracy 21.06.2021

Górczyńska-Przybyłowicz 

Bożena,

prof. UAM dr hab.

Wprowadzenie do studiów 

niemcoznawczych: Historia 

społeczna pogranicza polsko-

niemieckiego XIX-XXI w. 

Historie lokalne

Historia ogólna LIC,

III rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Konsultacje z prowadzącym w ramach 

dyżuru

Prezentacja, obecność i aktywność na 

zajęciach

23.06.2021

Grad Paweł,

dr

Antropologiczne 

uwarunkowania rozwoju nauki

Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

indywidualne konsultacje Pisemne kolokwia wejściowe co drugie 

zajęcia, pisemne kolokwium końcowe

W trakcie trwania sesji

Halicka Beata,

prof. UAM dr hab.

Stosunki Polski z państwami 

bałtyckimi po 1990 roku

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą esej, prezentacja pisemna, aktywny 

udział w zajęciach 

26.04.2021

Halicka Beata,

prof. UAM dr hab.

Mniejszości narodowe w 

krajach bałtyckich

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą  kolokwium pisemne 21.06.2021

Halicka Beata,

prof. UAM dr hab.

Kraje Bałtyckie - specyfikacja 

regionu

Wschodoznawstwo LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą kollokwium pisemne do końca semestru

Halicka Beata,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą praca pisemna do końca semestru

Halicka Beata,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą praca pisemna do końca semestru

Halicka Beata,

prof. UAM dr hab.

Druga wojna światowa w 

pamięci Europejczyków. 

Spory historyczne a polityka 

pamięci.

Studium doktoranckie DR,

I rok

WYK 

KON

nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą esej lub prezentacja multimedialna do końca semestru

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą praca pisemna do końca semestru



Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Druga wojna światowa w 

pamięci Europejczyków. 

Spory historyczne a polityka 

pamięci.

Studium doktoranckie DR,

I rok

WYK 

KON

nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą esej lub prezentacja multimedialna do końca semestru

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Dzieje archiwów rodzinnych i 

prywatnych w Polsce i na 

świecie

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

KON dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, praca pisemna 22.06.2021

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Kancelaria współczesna i 

współczesne formy 

kancelaryjne

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

WAR dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, kolokwium 

pisemne

22.06.2021

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Rozwój form kancelaryjnych Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy egzamin pisemny 28.06.2021

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Stare i nowe funkcje 

archiwów: archiwalne 

pomoce informacyjne

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

WAR dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, kolokwium 

pisemne

22.06.2021

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Ścieżka prawno-kancelaryjna 

dla archiwistów: Kancelaria 

współczesna i współczesne 

formy kancelaryjne

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, kolokwium 

pisemne

23.06.2021 

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Teoria i metodyka archiwalna Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, kolokwium 

pisemne

21.06.2021

Heruday-Kiełczewska 

Magdalena,

dr

Seminarium licencjackie Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, napisanie pracy licencjackiej  

gotowej do obrony

21.06.2021

Hinc Alina,

dr

Historia Polski i powszechna - 

 XIX wiek

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zagadnienia poruszane na opuszczonych 

zajęciach student uzupełnia we własnym 

zakresie.

Wykonanie wszystkich zadań 

cyklicznych utworzonych na platformie 

MS Teams. Ocena końcowa z zajęć 

będzie średnią ocen uzyskanych ze 

wszystkich zadań. Uwzględniona będzie 

również aktywność na zajęciach. 

2021-06-24

Hinc Alina,

dr

Warsztat badawczy historyka 

XIX wieku

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

MGR,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zagadnienia poruszane na opuszczonych 

zajęciach student uzupełnia we własnym 

zakresie.

Wykonanie wszystkich zadań 

cyklicznych utworzonych na platformie 

MS Teams. Ocena końcowa z zajęć 

będzie średnią ocen uzyskanych ze 

wszystkich zadań. Uwzględniona będzie 

również aktywność na zajęciach. 

2021-06-24

Horała Małgorzata,

mgr

Język nowożytny (angielski) Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

indywidualne konsultacje Kolokwium pisemne, kolokwium ustne W trakcie trwania sesji

Idzikowska-Czubaj Anna,

dr hab.

Kultura konsumpcji. Postawy 

i opinie młodzieży

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Indywidualnie na dyżurach Obecność i aktywność na zajęciach 17.06.2021

Idzikowska-Czubaj Anna,

dr hab.

Kultura a polityka w Europie 

w XX wieku

Historia ogólna MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Indywidualnie na dyżurach Obecność i aktywność na zajęciach 17.06.2021

Idzikowska-Czubaj Anna,

dr hab.

Polski rock. Muzyka-ludzie-

wydarzenia

bez ograniczeń LIC,

I-III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin ustny 17.06.2021

Idzikowska-Czubaj Anna,

dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Indywidualnie na dyżurach Obecność na zajęciach i przygotowanie 

pracy

17.06.2021



Ilski Kazimierz,

prof. zw. dr hab.

Historia strożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W przypadku nieobecności odrabianie w 

czasie dyżuru

Zaliczenie z notą na podstawie trzech 

komentarzy do źródeł oraz aktywności w 

czasie zajęć

Przy braku 

wystarczających 

przesłanek, kolokwium 

w ostatnim tygodniu 

zajęć.

Ilski Kazimierz,

prof. zw. dr hab.

Historia strożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Egzamin ustny Egzamin w czasie sesji 

w termnie uzgodnionym 

ze studentami

Ilski Kazimierz,

prof. zw. dr hab.

Rozwój kościoła w świecie 

starożytnym

Historia, specjalność:

Kultura klasyczna

MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Zalczenie z notą na podstawie 

aktywnego uczestnictwa w czasie zajęć

W czasie sesji

Ilski Kazimierz,

prof. zw. dr hab.

Władza i panowanie w 

starożytności

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok;

MGR,

I rok 

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Zalczenie z notą na podstawie 

aktywnego uczestnictwa w czasie zajęć

Przy braku 

wystarczających 

przesłanek, kolokwium 

w ostatnim tygodniu 

zajęć.

Ilski Kazimierz,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I-II rok 

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Zaliczenie z notą na podstawie 

przedstawionych pisemnie części pracy 

magisterskiej

W czasie sesji

Ilski Kazimierz,

prof. zw. dr hab.

Władza i panowanie w 

starożytności

Szkoła doktorska DR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Egzamin ustny Egzamin w czasie sesji 

w terminie uzgodnionym

z doktorantami

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie całości pracy 

licencjackiej

2021-06-30

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie koncepcji pracy i 

fragmentów

2021-06-30

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie całości pracy 

magisterskiej

2021-06-30

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Seminarium doktorskie Studium doktoranckie DR,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie fragmentów rozprawy 

doktorskiej

2021-06-30

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny Przetermin 17.06.21;

I termin 24.06.21

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin pisemny Przetermin 17.06.21;

I termin 24.06.21

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin pisemny Przetermin 17.06.21; I 

termin 24.06.21

Jakuboszczak Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin pisemny Przetermin 17.06.21;

I termin 24.06.21

Janicki Tadeusz,

prof. UAM dr hab.

Cywilizacja XIX wieku Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy kolokwium ustne 2021-06-24

Janicki Tadeusz,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Przy dozwolonych 2 nieobecnościach 

usprawiedliwienie nie jest konieczne. Każda 

kolejna nieobecność wymaga zaliczenia 

zajęć na dyżurze.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest 

złożenie pracy licencjackiej.

2021-07-07

Janicki Tadeusz,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Przy dozwolonych 2 nieobecnościach 

usprawiedliwienie nie jest konieczne. Każda 

kolejna nieobecność wymaga zaliczenia 

zajęć na dyżurze.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest 

złożenie pracy magisterskiej.

2021-07-07

Janicki Tadeusz,

prof. UAM dr hab.

Statystyka historyczna Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

w czasie dyżuru zaliczenie ustne z części teoretycznej; 

przygotowanie przykładu z życia 

społeczno-gospodarczego; sprawdzian 

online „przy otwartej książce”; 

wejściówki, aktywny udział w zajęciach, 

obecność.

2021-06-23

Jankowiak Stanisław,

prof. zw. dr hab.

Historia Polski XX/XXI wieku Historia ogólna DR,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa brak opanowanie materiału dotyczącego 

historii Polski XX wieku

19VII 2021



Jankowiak Stanisław,

prof. zw. dr hab.

Historia Polski XX/XXI wieku Historia, specjalność:

Nauczycielska

DR,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa brak opanowanie materiału dotyczącego 

historii Polski XX wieku

20.07.2021

Jankowiak Stanisław,

prof. zw. dr hab.

Historia Polski i powszechna 

XX/XXI wieku

Filologiczno-historyczne 

studia środkowoeuropejskie

DR,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa brak opanowanie materiału dotyczącego 

historii Polski i powszechnej XX wieku

19.07.2021

Jankowiak Stanisław,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

brak przygotowanie pracy magisterskiej 30.07.2021

Jankowiak Stanisław,

prof. zw. dr hab.

Seminarium doktoranckie bez ograniczeń DR,

II i IV rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

brak przygotowanie rozdzaiłu pracy 

doktorskiej

30.09.2021

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

Dostęp do informacji 

publicznej

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW zajęcia zdalne  w czasie 

rzeczywistym;

dopuszczalne 3 

nieobecności

konsultacje na dyżurze przedstawienie i przesłanie prezentacji 

multimedialnej na zadany temat

2021-06-18

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

Samorząd terytorialny w 

Polsce po 1990r.

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW zajęcia zdalne  w czasie 

rzeczywistym;

dopuszczalne 3 

nieobecności

konsultacje na dyżurze aktywny udział na zajęciach, 

przedstawienie i przesłanie prezentacji 

multimendialnej na zadany temat

2021-06-16

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

Historia i współczesność 

prawa pracy

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW zajęcia zdalne  w czasie 

rzeczywistym;

dopuszczalne 3 

nieobecności

konsultacje na dyżurze test zaliczeniowy (pytania wielokrotnego 

wyboru oraz pytania otwarte, warunkiem 

zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 

50% prawidłowych odpowiedzi)

2021-06-16

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

Autorytaryzmy w XX-wiecznej 

Europie. Hiszpania pod 

rządami gen. Franco.

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I-III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy test zaliczeniowy (pytania wielokrotnego 

wyboru oraz pytania otwarte, warunkiem 

zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 

50% prawidłowych odpowiedzi)

2021-06-17

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

Historia i współczesność 

ubezpieczeń społecznych

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW zajęcia zdalne  w czasie 

rzeczywistym;

dopuszczalne 3 

nieobecności

konsultacje na dyżurze test zaliczeniowy (pytania wielokrotnego 

wyboru oraz pytania otwarte, warunkiem 

zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 

50% prawidłowych odpowiedzi)

2021-04-22

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

Zamówienia publiczne Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW zajęcia zdalne  w czasie 

rzeczywistym;

dopuszczalne 3 

nieobecności

konsultacje na dyżurze test zaliczeniowy (pytania wielokrotnego 

wyboru oraz pytania otwarte, warunkiem 

zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 

50% prawidłowych odpowiedzi)

2021-04-22

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

Prawne aspekty pracy w 

szkole

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa test zaliczeniowy (pytania zamknięte, 

warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co 

najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi)

2021-04-13

Jaroszyk-Pawlukiewicz 

Joanna,

dr

seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

konsultacje na dyżurze ukończenie pracy licencjackiej 2021-06-20

Jasiński Tomasz,

prof. zw. dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia ogólna LIC,

I rok

WYK obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenie literatury wskazanej przez 

prowadzącego

Znajomość wykładów;  podręcznik J. 

Szymańskiego Nauki pomocnicze 

historii: paleografia, dyplomatyka 

sfragistyka, heraldyka i genealogia; 

artykuły i materiały cyfrowe wysłane na 

konta mailowe studentów przez 

prowadzącego w trakcie trwania 

semestru.

kolokwium ustne 

(ewentualnie on-line) na 

ostatnich zajęciach w 

semestrze

Jasiński Tomasz,

prof. zw. dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

I rok

WYK obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenie literatury wskazanej przez 

prowadzącego

Znajomość wykładów;  podręcznik J. 

Szymańskiego Nauki pomocnicze 

historii: paleografia, dyplomatyka 

sfragistyka, heraldyka i genealogia; 

artykuły i materiały cyfrowe wysłane na 

konta mailowe studentów przez 

prowadzącego w trakcie trwania 

semestru.

kolokwium ustne 

(ewentualnie on-line) na 

ostatnich zajęciach w 

semestrze



Jasiński Tomasz,

prof. zw. dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Znajomość wykładów;  podręcznik J. 

Szymańskiego Nauki pomocnicze 

historii: paleografia, dyplomatyka 

sfragistyka, heraldyka i genealogia; 

artykuły i materiały cyfrowe wysłane na 

konta mailowe studentów przez 

prowadzącego w trakcie trwania 

semestru.

kolokwium ustne 

(ewentualnie on-line) na 

ostatnich zajęciach w 

semestrze

Jasiński Tomasz,

prof. zw. dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Znajomość wykładów;  podręcznik J. 

Szymańskiego Nauki pomocnicze 

historii: paleografia, dyplomatyka 

sfragistyka, heraldyka i genealogia; 

artykuły i materiały cyfrowe wysłane na 

konta mailowe studentów przez 

prowadzącego w trakcie trwania 

semestru.

kolokwium ustne 

(ewentualnie on-line) na 

ostatnich zajęciach w 

semestrze

Jaśkowska-Józefiak 

Zuzanna,

dr

Metodyka opracowania 

dokumentacji współczesnej

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

odrabianie zajęć na dyżurze obecność na zajęciach, aktywność, test 

zaliczeniowy w formie online.

22.06.2021

Jaśkowska-Józefiak 

Zuzanna,

dr

Podstawy archiwistyki Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

odrabianie zajęć na dyżurze obecność na zajęciach, aktywność, 

odpowiedź ustna

19.06.2021

Jaśkowska-Józefiak 

Zuzanna,

dr

Archiwa instytucji 

kulturalnych i naukowych

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

odrabianie zajęć na dyżurze obecność, aktywność, praca pisemna 22.06.2021

Jaśkowska-Józefiak 

Zuzanna,

dr

Stare i nowe funkcje 

archiwów: Ochrona 

dziedzictwa kulturowego

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

według indywidualnych ustaleń przygotowanie i przedstawienie 

prezentacji

do 23.06.2021

Jaśkowska-Józefiak 

Zuzanna,

dr

Seminarium licencjackie Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

według indywidualnych ustaleń obecność, napisanie pracy licenjackiej 21.06.2021

Julkowska Violetta,

prof. zw. dr hab.

Kultura historyczna cz. 2 Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

po konsultacji z prowadzącym przygotowanie projektu do 07.07.2021

Julkowska Violetta,

prof. zw. dr hab.

Dydaktyka historii cz.2 Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

II rok

WYK obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

po konsultacji z prowadzącym praca pisemna, egzamin ustny 28.06.2021 

Julkowska Violetta,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

po konsultacji z prowadzącym kolejne rozdziały pracy do 07.07.2021

Julkowska Violetta,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

II rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

po konsultacji z prowadzącym praca dyplomowa do 26.08.2021



Kasprzzak-Peda 

Katarzyna,

mgr

Język łaciński Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zwolnienia lekarskie należy przedłożyć / 

przesłać niezwłocznie po powrocie na 

zajęcia. Student, który w niewielkim stopniu 

przekroczy ustalony limit nieobecności i 

jednocześnie nie prześle usprawiedliwienia, 

zobowiązany jest do odrobienia zajęć, na 

których był nieobecny. Odrabianie zajęć 

odbywać się będzie w czasie dyżuru 

ustalonego przez wykładowcę.

Do uzyskania zaliczenia z I semestru 

języka łacińskiego wymagane są: 

obecność i aktywność na zajęciach, 

przygotowanie do zajęć, czynny udział w 

zajęciach, wykonywanie zadań 

domowych, zaliczenie kolokwiów 

cząstkowych (dwóch pisemnych-

gramatycznych oraz jednego ustnego z 

wyrażeń oraz sentencji) z wynikiem 

minimum 60%

do końca zajęć

Klenina Olena,

dr hab

Gospodarka preindustrialna - 

średniowiecze - ćwiczenia

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

konsultacje zdalne (TEAMS) w umówionym 

terminie

aktywność na zajęciach, prezentacja 

multimedialna na uzgodniony temat, 

zaliczenie ustne / zajęcia 

współprowadzone z dr Miłoszem 

Sosnowskim

sesja letnia

Kołacki Jerzy,

prof. UAM dr hab.

Historia Powszechna XX i XX 

wieku

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

Mozliwośc zaliczenia nieobecności w formie 

ustej lub pisemnej

obecnośc, aktywność, opracowanie i 

prezentacja wybranego tematu

16.06.2021

Kołacki Jerzy,

prof. UAM dr hab.

Historia prywatna, historia 

lokalna: Mikrohistoria - 

badanie życia codziennego 

(w tym dzieje rodziny i 

genealogia)

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

Mozliwośc zaliczenia nieobecności w formie 

ustej lub pisemnej

obecnośc, aktywność, opracowanie i 

prezentacja wybranego tematu

18.06.2021

Kołacki Jerzy,

prof. UAM dr hab.

Wybitni Wielkopolanie w XIX 

i XX wieku

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

Mozliwośc zaliczenia nieobecności w formie 

ustej lub pisemnej

obecnośc, aktywność, opracowanie i 

prezentacja wybranego tematu

16.06.2021

Kołacki Jerzy,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I-II rok 

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Postęp w przygotowaniu pracy 

magisterskiej

Kołodziejczyk Katarzyna,

mgr

Lektorat z j. angielskiego bez ograniczeń LIC,

I rok

LEK zajęcia zdalne MS Teams, 

30 godz. dla każdej grupy w 

semestrze; dopuszczalne 2 

nieobecności

ważny powód (np. choroba); w takim 

przypadku student student nadrabia 

zaległości we własnym zakresie (wszystkie 

materiały zamieszczone są na Teams), 

odsyła zadania prowadzącemu; możliwa 

konsultacja na dyżurze

obecność i praca na zajęciach, testy na 

Forms, praca na platformie Moodle; 

podczas ostatniego spotkania 

indywidualna rozmowa z każdym 

studentem

studenci otrzymują 

zaliczenia na ostatnich 

zajęciach z wyjątkiem 

grup B22 

przystępujących do 

egzaminu (zaliczenia 

najpóźniej do 23.06)                                    

                             

terminy egzaminów 

certyfikacyjnych 

wyznacza Studium 

Językowe; w sem. 

letnim jest to 29 i 30 

czerwca oraz 7 

września – do wglądu 



Kołodziejczyk Katarzyna,

mgr

Lektorat z j. angielskiego bez ograniczeń LIC,

II rok

LEK zajęcia zdalne MS Teams, 

30 godz. dla każdej grupy w 

semestrze; dopuszczalne 2 

nieobecności

ważny powód (np. choroba); w takim 

przypadku student student nadrabia 

zaległości we własnym zakresie (wszystkie 

materiały zamieszczone są na Teams), 

odsyła zadania prowadzącemu; możliwa 

konsultacja na dyżurze

obecność i praca na zajęciach, testy na 

Forms, praca na platformie Moodle; 

podczas ostatniego spotkania 

indywidualna rozmowa z każdym 

studentem

studenci otrzymują 

zaliczenia na ostatnich 

zajęciach z wyjątkiem 

grup B22 

przystępujących do 

egzaminu (zaliczenia 

najpóźniej do 23.06)                                    

                             

terminy egzaminów 

certyfikacyjnych 

wyznacza Studium 

Językowe; w sem. 

letnim jest to 29 i 30 

czerwca oraz 7 

września – do wglądu 
Konieczka-Śliwińska 

Danuta,

prof. UAM dr hab.

Podstawy dydaktyki Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny w formie testu 

kompetencyjnego, odpowiedzi na 

pytania są punktowane, ocena 

pozytywyna po uzyskaniu min. 50% 

łącznej sumy punktów   

28.06.2021

godz. 9.00-11.00

Konieczka-Śliwińska 

Danuta,

prof. UAM dr hab.

Podstawy dydaktyki Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nieobecności powyżej dwóch należy 

usprawiedliwić na najbliższych zajęciach. 

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy uzupełnić we własnym 

zakresie, korzystając z konsultacji podczas 

dyżuru prowadzącego

pisemna praca praca zaliczeniowa grupa 1 - 14.06.2021

grupa 2 - 21.06.2021                              

Konieczka-Śliwińska 

Danuta,

prof. UAM dr hab.

Podstawy dydaktyki Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny w formie testu 

kompetencyjnego, odpowiedzi na 

pytania są punktowane, ocena 

pozytywyna po uzyskaniu min. 50% 

łącznej sumy punktów   

28.06.2021

godz. 12.00-14.00

Konieczka-Śliwińska 

Danuta,

prof. UAM dr hab.

Podstawy dydaktyki Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nieobecności powyżej dwóch należy 

usprawiedliwić na najbliższych zajęciach. 

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy uzupełnić we własnym 

zakresie, korzystając z konsultacji podczas 

dyżuru prowadzącego

pisemna praca praca zaliczeniowa 22.06.2021

Konieczka-Śliwińska 

Danuta,

prof. UAM dr hab.

Dydaktyka historii cz.1 Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny w formie testu 

kompetencyjnego, odpowiedzi na 

pytania są punktowane, ocena 

pozytywyna po uzyskaniu min. 50% 

łącznej sumy punktów   

30.06.2021

godz. 9.00-12.00

Konieczka-Śliwińska 

Danuta,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

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

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

prezentacji poszczególnych rozdziałów 

pracy magisterskiej.

21.06.2021

Korten Christopher,

dr hab.

Academic Skills Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Short Paper 3 egz. na semestrze 17.06.2021

Korten Christopher,

dr hab.

Research Methods Szkoła doktorska DR,

I rok

SEM dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Make-up Essay 4 krótkie zadania badawcze 1900-01-16

Korten Christopher,

dr hab.

Zastosowanie języka 

angielskiego do badań 

naukowych

Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

indywidualne konsultacje  esej 2021-06-17

Kościelniak Karol,

dr

Wojna w średniowieczu Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każdą nieobecność powyżej dwóch należy 

zaliczyć w dodatkowym terminie.

Zaliczenie ustne 21.06.2021



Kościelniak Karol,

dr

Broń i barwa w nowożytności Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każdą nieobecność powyżej dwóch należy 

zaliczyć w dodatkowym terminie.

Kolokwium 24.06.2021

Kościelniak Karol,

dr

Turystyka militarna Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

II rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każdą nieobecność powyżej dwóch należy 

zaliczyć w dodatkowym terminie.

Przygotowanie projektu 17.06.2021

Kościelniak Karol,

dr

Dziej militarne człowieka: 

przemiany w wojskowości 

polskiej i powszechnej od XIX 

do XXI w. (cz. 2)

bez ograniczeń MGR,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każdą nieobecność powyżej dwóch należy 

zaliczyć w dodatkowym terminie.

Zaliczenie ustne 17.06.2021

Kościelniak Karol,

dr

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

Nie dotyczy Napisanie pracy licencjackiej czerwiec-wrzesień 2021

Kotłowska Anna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I-II rok 

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Zaliczenie z notą na podstawie 

przedstawionych pisemnie części pracy 

magisterskiej

W czasie sesji

Kotłowska Anna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Zaliczenie z notą na podstawie 

przedstawionych pisemnie części pracy 

licencjackiej

W czasie sesji

Kotłowska Anna,

prof. UAM dr hab.

Praktyczna nauka języka 

greckiego

bez ograniczeń LIC,

II-III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Praca gramatyczno-translatorska na 

zajęciach; przygotowywanie pracy 

domowej w postaci tłumaczenia

W czasie sesji

Kotłowska Anna,

prof. UAM dr hab.

Praktyczna nauka języka 

łacińskiego

bez ograniczeń LIC,

II-III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Praca gramatyczno-translatorska na 

zajęciach; przygotowywanie pracy 

domowej w postaci tłumaczenia

W czasie sesji

Kotłowska Anna,

prof. UAM dr hab.

Kultura literacka Cesarstwa 

Rzymskiego-j. łaciński

bez ograniczeń LIC,

II-III rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Praca gramatyczno-translatorska na 

zajęciach; przygotowywanie pracy 

domowej w postaci tłumaczenia

W czasie sesji

Kotłowska Anna,

prof. UAM dr hab.

Kultura literacka Cesarstwa 

Rzymskiego-j. grecki

bez ograniczeń LIC,

II-III rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Praca gramatyczno-translatorska na 

zajęciach; przygotowywanie pracy 

domowej w postaci tłumaczenia

W czasie sesji

Kotłowska Anna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium doktorskie-

opieka

Szkoła doktorska DR,

II rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

W czasie dyżuru Zaliczenie z notą na podstawoe 

przedstawionych pisemnie części pracy 

doktorskiej

W czasie sesji

Kraszewski Igor,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie całości pracy 

licencjackiej

1 VII 2021

Kraszewski Igor,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie koncepcji pracy i 

fragmentów

1 VII 2021

Kraszewski Igor,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy Przygotowanie całości pracy 

magisterskiej

1 VII 2021

Kraszewski Igor,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny 28-30.06.2021

Kraszewski Igor,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny 28-30.06.2021

Kraszewski Igor,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny 28-30.06.2021

Kraszewski Igor,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny 28-30.06.2021

Krawiec Adam,

prof. UAM dr hab.

Czas i przestrzeń w 

średniowieczu

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

W przypadku braku zwolnienia lekarskiego 

należy zaliiczyć zajęcia w terminie 

uzgodnionym z prowadzącym

aktywna obecność podczas zajęć, 

zdane pisemne kolokwium zaliczeniowe

17.06.2021



Krawiec Adam,

prof. UAM dr hab.

Herezje w średniowieczu Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny obejmujący 

problematykę wykładu; student wybiera 

jedno pytanie z puli i udziela na nie 

odpowiedzi w formie opisowej

30.06.2021

Krawiec Adam,

prof. UAM dr hab.

Nauka w średniowieczu Historia, specjalność:

Mediewistyka

MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny obejmujący 

problematykę wykładu; student wybiera 

jedno pytanie z puli i udziela na nie 

odpowiedzi w formie opisowej

30.06.2021

Krawiec Adam,

prof. UAM dr hab.

Ścieżka 

międzyprzedmiotowa: 

Dziedzictwo kulturowe 

dawnej Polski (X-XVIII w.)

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

W przypadku braku zwolnienia lekarskiego 

należy zaliiczyć zajęcia w terminie 

uzgodnionym z prowadzącym

aktywna obecność podczas zajęć, 

przygotowanie i przedstawienie podczas 

zajęć prezentacji na wybrany, 

uzgodniony z prowadzącym temat

23.06.2021

Królczyk Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

ustalane indywidualnie z prowadzącym przygotowanie rozdziału pracy 

magisterskiej

do końca sesji letniej

Królczyk Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

ustalane indywidualnie z prowadzącym przygotowanie pracy magisterskiej do 

obrony

do końca sesji letniej

Królczyk Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny 05.07.2021

Królczyk Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny 05.07.2021

Królczyk Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Granice w świecie 

starożytnym: Swój: obcy - 

granice etniczne, językowe, 

kulturowe i religijne w 

starożytności: cz. 2 

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

II rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym test pisemny 17.06.2021

Królczyk Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Jednostka i grupy społeczne 

w świecie antycznym: Grupy 

społeczne w działaniu 

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym prezentacja przedstawiona w czasie 

zajęć on-line

17.06.2021

Królczyk Krzysztof,

prof. UAM dr hab.

Życie codzienne starożytnych 

Greków i Rzymian: 

Gospodarstwo domowe w 

starożytności

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym test pisemny 14.06.2021

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Wojskowość XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie projektu w formie 

prezenatcji multimedilnej MS 

PowerPoint według określonych 

kryteriów

2021-06-25

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Broń i barwa w XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie projektu w formie 

prezenatcji multimedilnej MS 

PowerPoint według określonych 

kryteriów

2021-06-25

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Zastosowanie kartografii w 

badaniach 

historycznowojskowych

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie projektu w formie 

prezenatcji multimedilnej MS 

PowerPoint według określonych 

kryteriów

2021-06-25

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Wpływ postępu techniki na 

przemiany w wojskowości

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie projektu w formie 

prezenatcji multimedilnej MS 

PowerPoint według określonych 

kryteriów

2021-06-24

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Zastosowanie kartografii w 

badaniach 

historycznowojskowych

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie projektu w formie 

prezenatcji multimedilnej MS 

PowerPoint według określonych 

kryteriów

2021-06-24

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Semianrium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie całości pracy 

licencjackiej.

2021-09-26

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Semianrium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie wyznaczonych części 

pracy magisterskiej.

2021-09-26

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Semianrium magisterskie bez ograniczeń MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Student odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie całości pracy 

magisterskiej.

2021-09-26

Kruszyński Bartosz,

prof. UAM dr hab.

Opieka na realizacją 

indywidualnego programu 

badawczego doktoranta

Studium doktoranckie DR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Doktorant odrabia opuszczone zajęcia we 

własnym zakresie

Przygotowanie wyznaczonych części 

pracy doktorskiejj.

2021-09-26



Kuc Agnieszka,

mgr

Język angielski 

specjalistyczny 

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Z zajęć zwalniają również: choroba i ciężkie 

sytuacje losowe. W tym wypadku student 

nadrabia zaległości we własnym zakresie, 

materiały są udostępniane poprzez USOS 

oraz jako pliki MS TEAMS.Konstultacje 

prowadzone są w każdy wtorek na MS 

Teams w ramach dyżuru. 

Udział i aktywna praca na zajęciach. 

Uczestnictwo w dyskusjach i debatach. 

Przedstawienie prezentacji ustnej w 

języku angielskim oraz napisanie testu 

końcowego w formie pisemnej. Na 

końcową ocenę z egzaminu składa się 

ocena z prezentacji oraz testu 

pisemnego. 

Test końcowy na 

ostatnich zajęciach. 

Podsumowanie zajęć, 

konsultacje końcowe. 

Kuc Agnieszka,

mgr

Język angielski 

specjalistyczny 

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Z zajęć zwalniają również: choroba i ciężkie 

sytuacje losowe. W tym wypadku student 

nadrabia zaległości we własnym zakresie, 

materiały są udostępniane poprzez USOS 

oraz jako pliki MS TEAMS.Konstultacje 

prowadzone są w każdy wtorek na MS 

Teams w ramach dyżuru. 

Udział i aktywna praca na zajęciach. 

Uczestnictwo w dyskusjach i debatach. 

Przedstawienie prezentacji ustnej w 

języku angielskim oraz napisanie testu 

końcowego w formie pisemnej. Na 

końcową ocenę z egzaminu składa się 

ocena z prezentacji oraz testu 

pisemnego. 

Test końcowy na 

ostatnich zajęciach. 

Podsumowanie zajęć, 

konsultacje końcowe. 

Kujawa Jakub,

dr

Gromadzenie, przetwarzanie 

i zarządzanie informacją 

gospodarczą 

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

WAR zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym; dopusz-

czalne 2 nieobecności

na zajęciach

odrabianie ponadlimitowych nieobecności 

na dyżurze 

zaliczenie odbywa się na podstawie 

przedstawionej prezentacji 

multimedialnej oraz aktywności na 

zajęciach 

wpis na ostatnich 

zajęciach 

Kujawa Jakub,

dr

Gospodarka industrialna - I 

Rewulucja przemysłowa 

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy test w trakcie letniej sesji 

Kujawa Jakub,

dr

Gospodarka industrialna - I 

Rewulucja przemysłowa 

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym; dopusz-

czalne 2 nieobecności

na zajęciach

odrabianie ponadlimitowych nieobecności 

na dyżurze 

zaliczenie odbywa się na podstawie 

przedstawionej prezentacji 

multimedialnej, oddanych prac  

pisemnych zadanych przez 

prowadzącego ćwiczenia oraz 

aktywności na zajęciach 

wpis na ostatnich 

zajęciach (26.04.2021r.)

Kujawa Jakub,

dr

Cywilizacja XIX wieku Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym; dopusz-

czalne 2 nieobecności

na zajęciach

odrabianie ponadlimitowych nieobecności 

na dyżurze 

zaliczenie odbywa się na podstawie 

przedstawionej prezentacji 

multimedialnej, oddanych prac 

pisemnych zadanych przez 

prowadzącego ćwiczenia oraz 

aktywności na zajęciach 

wpis na ostatnich 

zajęciach              

(21.06.2021r.)

Kujawa Jakub,

dr

E-Administracja Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy kolokwium ustne 20.04.2021r.

Kujawa Jakub,

dr

E-Gospodarka Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym; dopusz-

czalne 2 nieobecności

na zajęciach

odrabianie ponadlimitowych nieobecności 

na dyżurze 

zaliczenie odbywa się na podstawie 

przedstawionej prezentacji 

multimedialnej oraz aktywności na 

zajęciach 

wpis na ostatnich 

zajęciach        

(21.06.2021r.)

Kujawa Jakub,

dr

Badania dziejów 

gospodarczych 

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

KON zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

odrabianie ponadlimitowych nieobecności 

na dyżurze 

zaliczenie odbywa się na podstawie 

oddanych prac pisemnych zadanych 

przez prowadzącego zajęcia oraz 

aktywności na zajęciach 

wpis na ostatnich 

zajęciach            

(17.06.2021r.) 

Kujawa Jakub,

dr

Badania dziejów 

gospodarczych 

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

KON zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

odrabianie ponadlimitowych nieobecności 

na dyżurze 

zaliczenie odbywa się na podstawie 

oddanych prac pisemnych zadanych 

przez prowadzącego zajęcia oraz 

aktywności na zajęciach 

wpis na ostatnich 

zajęciach   

(22.06.2021r.)

Lachowicz Magdalena,

dr
urlop naukowy

Wschodoznawstwo

Liwerska-Garstecka Aneta,

mgr

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącą odpowiedź ustna 24.06.2021

Liwerska-Garstecka Aneta,

mgr

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

ustalane indywidualnie z prowadzącą praca pisemna 14.05.2021



Liwerska-Garstecka Aneta,

mgr

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

ustalane indywidualnie z prowadzącą praca pisemna 11.05.2021

Liwerska-Garstecka Aneta,

mgr

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

ustalane indywidualnie z prowadzącą praca pisemna 11.05.2021

Loch Marcin,

dr

Język antyczny (łacina) Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

indywidualne konsultacje Kolokwium pisemne, kolokwium ustne W trakcie trwania sesji

Luczys Piotr,

mgr

Informatyczne metody analizy 

danych historyczno-

gospodarczych (Big Data)

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Nadmiarowe nieobecności należy 

usprawiedliwić na najbliższych zajęciach. 

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy uzupełnić we własnym 

zakresie oraz zgłosić się do prowadzącego 

(e-mail/dyżur), celem otrzymania zadań do 

wykonania (w ramach indywidualnych 

ustaleń) w przeciągu tygodnia od powrotu 

na zajęcia

Obecność na zajęciach; realizacja 

zadań praktycznych omawianych 

podczas warsztatów; realizacja zadań 

domowych; aktywność na

zajęciach; zaliczenie testu końcowego

pierwsza połowa maja 

2021

Łazuga Waldemar,

prof. zw. dr hab.

Wprowadzenie do kultury 

politycznej i medialnej

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa wykłady mają charakter nieobowiązkowy napisanie eseju na ustaony temat druga połowa czerwca

Łazuga Waldemar,

prof. zw. dr hab.

Z dziejów polskiej Realpolitik Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I-III rok

WYK obecność nieobowiązkowa wykłady mają charakter nieobowiązkowy napisanie eseju na ustaony temat druga połowa czerwca

Łazuga Waldemar,

prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

dopuszcza się jedną nieobecnośc w 

semestrze, a w przypadku kolejnej student 

zobowiązany jest do zaliczenia tematyki  na 

dyżurze.

przygotowanie pracy licencjackiej do końca czerwca

Łazuga Waldemar,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

dopuszcza się jedną nieobecnośc w 

semestrze, a w przypadku kolejnej student 

zobowiązany jest do zaliczenia tematyki  na 

dyżurze.

przygotowanie pracy pracy 

magisterskiej (II rok) lub jednego 

rozdziału pracy magisterskiej (I rok)

do końca czerwca

Łeszyk Piotr,

mgr

Język łaciński Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zwolnienia lekarskie należy przedłożyć / 

przesłać niezwłocznie po powrocie na 

zajęcia. 

Student, który w niewielkim stopniu 

przekroczy ustalony limit nieobecności i 

jednocześnie nie prześle usprawiedliwienia, 

zobowiązany jest do odrobienia zajęć, na 

których był nieobecny. Odrabianie zajęć 

odbywać się będzie w czasie dyżuru 

ustalonego przez wykładowcę.

Do uzyskania zaliczenia z I semestru 

języka łacińskiego wymagane są: 

obecność i aktywność na zajęciach, 

przygotowanie do zajęć, czynny udział w 

zajęciach, wykonywanie zadań 

domowych, zaliczenie kolokwiów 

cząstkowych (dwóch pisemnych-

gramatycznych oraz jednego ustnego z 

wyrażeń oraz sentencji) z wynikiem 

minimum 60%
Machońko Izabela,

mgr

Język angielski 

specjalistyczny

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Z zajęć zwalniają również choroba lub 

ciężkie sytuacje losowe. W tym przypadku 

studenci nadrabiają zaległości we własnym 

zakresie, materiały są udostepniane 

poprzez Usos lub w plikach na Teams. 

Konsultacje prowadzone są co tydzień - 

zaliczenie zaległości na dyżurze 

Udział i aktywna praca na zajęciach. 

Uczestnictwo w dyskusjach, 

tłumaczeniach. Przygotowanie 

prezentacji w języku angielskim. 

Zaliczenia ustne omawianych tekstów. 

Testy cząstkowe. Na końcową ocenę z 

egzaminu składają się zaliczenia ustne 

cząstkowe, testy śródsemestralne, 

prezentacje oraz test końcowy w formie 

pisemnej. 

Test końcowy na 

ostatnich zajęciach. 

Podsumowanie 

wyników 

śródsemestralnych. 

Konsultacje końcowe. 



Machońko Izabela,

mgr

Język angielski 

specjalistyczny

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Z zajęć zwalniają również choroba lub 

ciężkie sytuacje losowe. W tym przypadku 

studenci nadrabiają zaległości we własnym 

zakresie, materiały są udostepniane 

poprzez Usos lub w plikach na Teams. 

Konsultacje prowadzone są co tydzień - 

zaliczenie zaległości na dyżurze 

Udział i aktywna praca na zajęciach. 

Uczestnictwo w dyskusjach, 

tłumaczeniach. Przygotowanie 

prezentacji w języku angielskim. 

Zaliczenia ustne omawianych tekstów. 

Testy cząstkowe. Na końcową ocenę z 

egzaminu składają się zaliczenia ustne 

cząstkowe, testy śródsemestralne, 

prezentacje oraz test końcowy w formie 

pisemnej. 

Test końcowy na 

ostatnich zajęciach. 

Podsumowanie 

wyników 

śródsemestralnych. 

Konsultacje końcowe. 

Macyra Roman,

prof. UAM dr hab.

Makroekonomia Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy ZALICZENIE Z NOTĄ + 

TEST/KOLOKWIUM PISEMNE

na ostatnich 

zajęciach/w sesji

Macyra Roman,

prof. UAM dr hab.

Historia pieniądza 2 Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

zaliczenie ponadprogramowych 

nieobecności na dyżurze

ZALICZENIE Z NOTA: 

PRZEDSTAWIENIE NA ZAJĘCIACH 

PREZENTACJI + PRZEKAZANIE JEJ 

WERSJI KOŃCOWEJ DO OCENY

na ostatnich 

zajęciach/w sesji

Macyra Roman,

prof. UAM dr hab.

Historia bankowości 2 Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

zaliczenie ponadprogramowych 

nieobecności na dyżurze

ZALICZENIE Z NOTĄ: 

PRZEDSTAWIENIE NA ZAJĘCIACH 

PREZENTACJI + PRZEKAZANIE JEJ 

WERSJI KOŃCOWEJ DO OCENY

na ostatnich 

zajęciach/w sesji

Macyra Roman,

prof. UAM dr hab.

Główne nurty współczesnej 

ekonomii

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

nie dotyczy EGZAMIN +TEST na ostatnich 

zajęciach/w sesji

Macyra Roman,

prof. UAM dr hab.

Kryzysy gospodarcze w 

dziejach

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

zaliczenie ponadprogramowych 

nieobecności na dyżurze

ZALICZENIE Z NOTĄ: 

PRZEDSTAWIENIE NA ZAJĘCIACH 

PREZENTACJI + PRZEKAZANIE JEJ 

WERSJI KOŃCOWEJ DO OCENY

na ostatnich 

zajęciach/w sesji

Macyra Roman,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

nie zachodzi taka konieczność ze względu 

na charakter seminarium

DOSTARCZENIE PRACY 

LICENCJACKIEJ

na ostatnich 

zajęciach/w sesji

Macyra Roman,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

nie zachodzi taka konieczność ze względu 

na charakter seminarium

DOSTARCZENIE ROZDZIAŁU PRACY 

MAGISTERSKIEJ

na ostatnich 

zajęciach/w sesji

Makowski Krzysztof,

prof. zw. dr hab.

Historia Polski i powszechna - 

 XIX wiek

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Egzaminy ustny w formie 

wideokonferencji na platformie MS 

Teams

2021-06-30

Makowski Krzysztof,

prof. zw. dr hab.

Żydzi i judaizm poprzez wieki: 

Dzieje Żydów od 

starożytności po XX wiek 

(ścieżka 

międzyprzedmiotowea)

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zagadnienia poruszane na opuszczonych 

zajęciach student uzupełnia we własnym 

zakresie.

Przygotowanie i przedstawienie 

prezentacji na podany temat.

2021-06-17

Małecki Aleksander,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy na podstawie referowania postępów 

pracy, dostarczonych materiałów i 

aktywności na seminariach

2021-06-30

Małecki Aleksander,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy na podstawie referowania postępów 

pracy, dostarczonych materiałów i 

aktywności na seminariach

2021-06-30

Małecki Aleksander,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin pisemny Przetermin 17.06.21;

I termin 24.06.21

Małecki Aleksander,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin pisemny Przetermin 17.06.21;

I termin 24.06.21

Małecki Aleksander,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin pisemny Przetermin 17.06.21;

I termin 24.06.21

Mamczak-Gadkowska 

Irena,

prof. UAM dr hab.

Podstawy archiwistyki Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Egzamin pisemy 14.06.2021

Mamczak-Gadkowska 

Irena,

prof. UAM dr hab.

Historia archiwów Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

zaliczenie na dyżurze Zaliczenie pisemne, obecność 15.06.2021

Mamczak-Gadkowska 

Irena,

prof. UAM dr hab.

Od dokumentu do archiwum Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Zaliczenie pisemne 16.06.2021

Manyś Bernadetta,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Usprawiedliwienie droga emailową w ciągu 

tygodnia od nieobecności

Przygotowanie całości pracy 

licencjackiej

21.06.2021



Manyś Bernadetta,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Usprawiedliwienie droga emailową w ciągu 

tygodnia od nieobecności

Przygotowanie koncepcji pracy i 

fragmentów

21.06.2021

Manyś Bernadetta,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-

XVIII w.

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

21.06.2021

Manyś Bernadetta,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny Przedtermin 18.06.2021;

I termin 2 VII 2021

Manyś Bernadetta,

prof. UAM dr hab.

Warsztat badawczy historyka 

dziejów nowożytnych

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

MGR,

I rok

proSEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Nieobecność (powyżej dwóch) należy 

usprawiedliwić na najbliższych zajęciach. 

Materiał należy zaliczyć podczas dyżuru

Zaliczenie na podstawie oddanego 

projektu badawczego, obecności oraz 

aktywności

Przedtermin 22.06.2021;

I termin 29.06.2021

Marchlewicz Krzysztof,

prof. UAM dr hab. brak zajęć w sem. letnim

Mariani Andrea,

dr

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia ogólna LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

2021-06-21

Mariani Andrea,

dr

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

2021-06-21

Mariani Andrea,

dr

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

2021-06-21

Mariani Andrea,

dr

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

2021-06-21

Mariani Andrea,

dr

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

2021-06-21

Mariani Andrea,

dr

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

ĆW dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

Zaliczenie na podstawie pracy 

semestralnej oraz zaliczenia testu, 

lektur, aktywności na zajęciach

2021-06-21

Mariani Andrea,

dr

Dzieje unii polsko-litewskiej: 

Unia polsko-litewska w XVI-

XVIII w.

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Praca semestralna, kolokwium pisemne 

z tematów omawianych na wykładzie

2021-06-18

Mariani Andrea,

dr

Towarzystwo Jezusowe w 

Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów i na świecie

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

II-III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Praca semestralna, kolokwium pisemne 

z tematów omawianych na wykładzie

17.06.2021

Matla Marzena,

prof. UAM dr hab.

Polacy-Czesi-Węgrzy: trudne 

sąsiedztwo

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I-III rok

WYK obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Zaliczanie nieobecności na konsultacjach. Obecnośc, przygotowanie prezentacji. 30.06.2021

Matla Marzena,

prof. UAM dr hab.

Język czeski Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I-III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Zaliczanie nieobecności na konsultacjach. Obecność, aktywność na zajęciach, 

tłumaczenie tekstu

30.06.2021

Matusik Przemysław,

prof. UAM dr hab.

Przełom cywilizacyjny XIX 

wieku - u progu 

nowoczesności

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Do trzech nieobecności - sposób odrabiania 

uzgadniany z prowadzącym 

Aktywność w trakcie zajęć, 

przygotowanie prezentacji na zadany 

przez prowadzacego temat. 

2021-06-21

Menz Mariusz,

dr

Cywilizacja współczesna (po 

1990)

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa wykład nie ma charakteru obowiązkowego przygotowanie pracy pisemnej (artykułu, 

eseju lub recenzji) na uzgodniony temat 

(artykuł esej) lub tytuł książki (recenzja)

druga połowa czerwca

Menz Mariusz,

dr

Cywilizacja współczesna (po 

1990)

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

zaliczenie na dyżurze zagadnień 

omawianych na opuszczonych przez 

studenta zajęciach

przygotowanie dwóch prezentacji na 

ustalone z wykładowcą tematy

druga połowa czerwca



Menz Mariusz,

dr

Formy wypowiedzi 

akademickiej

Historia ogólna LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaliczenie na dyżurze zagadnień 

omawianych na opuszczonych przez 

studenta zajęciach

przygotowanie  prezentacji na ustalony z 

wykładowcą temat oraz recenzji 

wybranego tekstu naukowego

druga połowa czerwca

Menz Mariusz,

dr

Formy wypowiedzi 

akademickiej

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaliczenie na dyżurze zagadnień 

omawianych na opuszczonych przez 

studenta zajęciach

przygotowanie  prezentacji na ustalony z 

wykładowcą temat oraz recenzji 

wybranego tekstu naukowego

druga połowa czerwca

Menz Mariusz,

dr

Analiza dyskursu 

politycznego i medialnego

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaliczenie na dyżurze zagadnień 

omawianych na opuszczonych przez 

studenta zajęciach

przygotowanie  prezentacji na ustalony z 

wykładowcą temat oraz raportu z 

monitoringu dyskursu politycznego w 

wybranej stacji telewizyjnej 

druga połowa czerwca

Menz Mariusz,

dr

Analiza dyskursu 

politycznego i medialnego

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

zaliczenie na dyżurze zagadnień 

omawianych na opuszczonych przez 

studenta zajęciach

przygotowanie  prezentacji na ustalony z 

wykładowcą temat oraz raportu z 

monitoringu dyskursu politycznego w 

wybranej stacji telewizyjnej 

druga połowa czerwca

Menz Mariusz,

dr

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

zaliczenie na dyżurze zagadnień 

omawianych na opuszczonych przez 

studenta zajęciach

przygotowanie pracy licencjackiej koniec czerwca

Michalski Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

podczas dyżuru złożenie pracy licencjackiej do 06.2021

Michalski Maciej,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

podczas dyżuru złożenie pracy magisterskiej do 06.2021

Michalski Maciej,

prof. UAM dr hab.

E-humanistyka Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

podczas dyżuru uczestnictwo w zajęciach; aktywność 

podczas zajęć; złożenie wszystkich prac 

cząstkowych 

do 06.2021

Mikołajczak Tytus,

dr

Piśmiennictwo Starożytnego 

Bliskiego Wschodu: Wstęp 

do języka i literatury 

sumeryjskiej

bez ograniczeń LIC,

II rok

LEK dopuszczone 2 

nieobecności (konieczność 

nadrobienia)

jak w regulaminie studiów praca zaliczeniowa 23.06.2021

Mikołajczyk Marek,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX i 

XXI w.

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa egzamin ustny po ostatnim wykładzie

Mikołajczyk Marek,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX i 

XXI w.

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy egzamin ustny po ostatnim wykładzie

Mikołajczyk Marek,

prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

brak przygotowanie planu pracy i kolejnych 

rozdziałów 

na ostatnim spotkaniu

Mikołajczyk Marek,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX i 

XXI w.

Historia ogólna LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa ergzamin ustny po ostatnim wykładzie

Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Historia samorządności na 

ziemiach polskich w XIX i XX 

w.

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Ocena napisanego przez studenta eseju Do końca letniej seji 

egzaminacyjnej - 

07.07.2021

Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Gromadzenie, przetwarzanie 

i zarządzanie informacją 

gospodarczą

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenie ponadprogramowych 

nieobecności na dyżurze

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

oceny uzyskanej z przedstawienia 

referatu lub prezentacji oraz 

zaangażowania na zajęciach.

Do końca letniej seji 

egzaminacyjnej - 

07.07.2021

Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Podstawy przedsiębiorczości Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenie ponadprogramowych 

nieobecności na dyżurze

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

oceny uzyskanej z przedstawienia 

referatu lub prezentacji oraz 

zaangażowania na zajęciach.

Do końca letniej seji 

egzaminacyjnej - 

07.07.2021

Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Trzeci sektor i społeczeństwo 

obywatelskie 

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy Ocena napisanego przez studenta eseju Do końca letniej seji 

egzaminacyjnej - 

07.07.2021

Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Podstawy przedsiębiorczości Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenie ponadprogramowych 

nieobecności na dyżurze

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

oceny uzyskanej z przedstawienia 

referatu lub prezentacji oraz 

zaangażowania na zajęciach.

Do końca letniej seji 

egzaminacyjnej - 

07.07.2021



Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

nie zachodzi taka konieczność ze względu 

na charakter seminarium

Zaliczenie odbywa się po 

przedstawieniu gotowej pracy 

licencjackiej

Do końca wrześniowej 

seji egzaminacyjnej - 

26.09.2021

Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

nie zachodzi taka konieczność ze względu 

na charakter seminarium

Zaliczenie odbywa się po 

przedstawieniu pierwszego rozdziału 

pracy magisterskiej

Do końca letniej seji 

egzaminacyjnej - 

07.07.2021

Miłosz Jan,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

II rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

nie zachodzi taka konieczność ze względu 

na charakter seminarium

Zaliczenie odbywa się po 

przedstawieniu gotowej pracy 

magisterskiej

Do końca wrześniowej 

seji egzaminacyjnej - 

26.09.2021

Musielak Maria,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Przyjęcie gotowej pracy licencjackiej wpis: 21.06.2021

Musielak Maria,

prof. UAM dr hab.

Język grecki z elementami 

kultury antycznej

bez ograniczeń LIC,

II-III rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności usprawiedliwić na następnych 

zajęciach. Materiał realizowany na 

opuszczonych przez studenta zajęciach 

należy uzupełnić we własnym zakresie i 

zaliczyć podczas dyżuru prowadzącego 

zajęcia. 

Zaliczenie na podstawie pracy studenta 

na zajęciach. W przypadku 

usprawiedliwionych nieobecności – 

kolokwium zaliczeniowe pozwalające 

wykazać się umiejętnością przekładu 

tekstu.

wpis: 17.06.2021

Musielak Maria,

prof. UAM dr hab.

Seminarium doktoranckie Studium doktoranckie DR,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Przedstawione wyniki pracy nad 

dysertacją doktorską

wpis: 23.06.2021

Nakoneczny Tomasz,

dr

Makro- i mikroekonomia Wschodoznawstwo LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

rozmowa w ramach dyżuru zaliczenie ustne 28.06.2021

Nakoneczny Tomasz,

dr

Współczesna kultura krajów 

Europy Wschodniej i Azji II

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

WYK 

KON

nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

rozmowa w ramach dyżuru egzamin ustny 28.06.2021

Nakoneczny Tomasz,

dr

Praktyki terenowe Wschodoznawstwo LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy Wykonanie zadań w ramach praktyk ostatnia dekada czerwca

Naftyńska Magdalena,

mgr

Język łaciński Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zwolnienia lekarskie należy przedłożyć / 

przesłać niezwłocznie po powrocie na 

zajęcia. Student, który w niewielkim stopniu 

przekroczy ustalony limit nieobecności i 

jednocześnie nie prześle usprawiedliwienia, 

zobowiązany jest do odrobienia zajęć, na 

których był nieobecny. Odrabianie zajęć 

odbywać się będzie w czasie dyżuru 

ustalonego przez wykładowcę.

Do uzyskania zaliczenia z I semestru 

języka łacińskiego wymagane są: 

obecność i aktywność na zajęciach, 

przygotowanie do zajęć, czynny udział w 

zajęciach, wykonywanie zadań 

domowych, zaliczenie kolokwiów 

cząstkowych (dwóch pisemnych-

gramatycznych oraz jednego ustnego z 

wyrażeń oraz sentencji) z wynikiem 

minimum 60%

na koniec zajęć

Napierała Anita,

prof. UAM dr hab.

 Turystyka i rekreacja w 

dziejach

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

II rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenia podczas dyżurów po uprzednim 

umówieniu terminu z prowadzącą zajęcia

obecność na zajeciach; aktywność 

podczas zajęć ( udział w dyskusji oraz 

wykonanie zadań związanych z analizą 

tekstów)

15.06.2021

Napierała Anita,

prof. UAM dr hab.

Cywilizacja miasta: Kultura 

miasta

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenia podczas dyżurów po uprzednim 

umówieniu terminu z prowadzącą zajęcia

obecność na zajeciach; aktywność 

podczas zajęć ( udział w dyskusji oraz 

wykonanie zadania polegającego na 

opracowaniu i omówieniu/ 

zaprezentowaniu w trakcie zajęć 

wybranego zagadnienia)

17.06.2021

Napierała Anita,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

zaliczenia podczas dyżurów po uprzednim 

umówieniu terminu z prowadzącą zajęcia

obecnośc na wyznaczonych 

konsultacjach; ukończenie pracy 

licencjackiej

8.06.2021

Napierała Anita,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

zaliczenia podczas dyżurów po uprzednim 

umówieniu terminu z prowadzącą zajęcia

obecność na wyznaczonych 

konsultacjach; ukończenie 2 rozdziałów 

pracy magisterskiej

15.06.2021

Nikodem Jarosław,

prof. zw. dr hab.

Myśl i praktyka polityczna w 

średniowieczu.

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

 nie dotyczy Egzamin ustny. 24.06.2021 - 01.07.2021

Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każda ponadwymiarowa nieobecność 

wymaga napisania pracy pisemnej na temat 

zadany przez prowadzącego zajęcia.

Zdanie wszystkich ponadplanowych 

nieobecności i wywiązanie się z 

napisania prac pisemnych

23.06.2021



Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każda ponadwymiarowa nieobecność 

wymaga napisania pracy pisemnej na temat 

zadany przez prowadzącego zajęcia.

Zdanie wszystkich ponadplanowych 

nieobecności i wywiązanie się z 

napisania prac pisemnych

23.06.2021

Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku Historia ogólna LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każda ponadwymiarowa nieobecność 

wymaga napisania pracy pisemnej na temat 

zadany przez prowadzącego zajęcia.

Zdanie wszystkich ponadplanowych 

nieobecności i wywiązanie się z 

napisania prac pisemnych

23.06.2021

Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Dzieje muzyki rockowej: 

Różne ścieżki kontestacji

bez ograniczeń MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Każda ponadwymiarowa nieobecność 

wymaga napisania pracy pisemnej na temat 

zadany przez prowadzącego zajęcia.

Zaliczone wszystkie ponadwymiarowe 

nieobecności i dostarczenie pracy 

pisemnej

17.06.2021

Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Nie tylko Niemen i Budka 

Suflera, czyli kręte ścieżki 

muzyki rockowej w PRL

bez ograniczeń LIC,

I-III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy dostarczenie pracy pisemnej 17.06.2021

Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Brak Przedstawienie efektów prac 

kwerendalnych, plan pracy i 

opracowana podstawowa bibliografia

21.06.2021

Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

II rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Brak Napisanie pracy magisterskiej Z chwilą napisania 

pracy magisterskiej

Okulewicz Piotr,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Brak Napisanie pracy licencjackiej Z chwilą napisania 

pracy licencjackiej

Oleksy Piotr,

dr

Administracja publiczna w 

kontaktach z państwami 

sąsiedzkim

wschodoznawstwo LIC,

I rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

w ramach konsultacji na dyżurze zaliczenie pisemne, raport 2021-06-30

Oleksy Piotr,

dr

E-administracja na obszarze 

byłego ZSRR

wschodoznawstwo LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

w ramach konsultacji na dyżurze zaliczenie pisemne, raport 2021-06-21

Oleksy Piotr,

dr

Systemy polityczne państw 

Europy Wschodniej i Azji

wschodoznawstwo LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy egzamin pismeny 2021-06-21

Oleksy Piotr,

dr

Metody badań jakościowych wschodoznawstwo LIC,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dototyczy zaliczenia pisemne - przygotowanie i 

prezentacja projektu badawczego

2021-06-21

Paczos Sebastian,

prof. UAM dr hab.

Historia mediów Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy zaliczenie w formie pisemnego testu - 

ocena pozytywna po uzyskaniu min. 

60% łącznej sumy punktów. 

2021-06-28

Paczos Sebastian,

prof. UAM dr hab.

Historia propagandy Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

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 odbywa się na podstawie 

aktywności i  pracy pisemnej

2021-06-30

Paczos Sebastian,

prof. UAM dr hab.

Historia systemów 

politycznych

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

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 w formie pisemnego testu - 

ocena pozytywna po uzyskaniu min. 

60% łącznej sumy punktów. 

2021-06-28

Paczos Sebastian,

prof. UAM dr hab.

Zakulisowem mechanizmy 

życia politycznego

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy zaliczenie w formie pisemnego testu - 

ocena pozytywna po uzyskaniu min. 

60% łącznej sumy punktów. 

2021-06-30

Pacanowska Regina,

dr hab.

Gospodarka postindustrialna Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

WYK obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń obecność; egzamin ustny 2021-06-30

Pacanowska Regina,

dr hab.

Badania Dziejów 

Gospdoarczych

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

zaliczenie podczas dyżuru obecność, aktywność, projekt 2021-06-15

Pacanowska Regina,

dr hab.

Podstawy przedsiębiorczości Historia ogólna LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

zaliczenie podczas dyżuru obecność, aktywność,udział w 

warsztatach

2021-04-30

Pacanowska Regina,

dr hab.

Podstawy przedsiebiorczości Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

zaliczenie podczas dyżuru obecność, aktywność, udział w 

warsztatach

2021-04-30



Pacanowska Regina,

dr hab.

Gospodarka postindustrialna Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

zaliczenie podczas dyżuru zajęcia w II cz. Semestru - do ustalenia 

ze studentami

2021-04-15

Pacanowska Regina,

dr hab.

Pdstawy przedsiebiorczości Historia ogólna LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

zaliczenie podczas dyżuru obecność, aktywność, udział w 

warsztatach

2021-04-30

Parucka Ewa,

mgr

Lektorat z języka angielskiego bez ograniczeń LIC,

I-II rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

powyżej dwóch nieobecności-okoliczności 

losowe lub zajęcia w terenie z możliwością 

nadrobienia zajęć i zaliczenia w czasie 

dyżuru

zaliczenie na podstawie obecności, 

aktywności i zaangażwoania, testy 60%, 

zalczienie ustne tematu i samoocena na 

koniec semestru.

egzamin po poziomie B 

2.2, terminy ustalone 

przez SJ i dostępne na 

stronie ( w tym 

semestrze 29.i 30.06 

oraz 7.09)-zaliczenie do 

23.06 dla grup 

egzaminacyjnych B 2.2
Paszkiewicz Jędrzej,

prof. UAM dr hab.

Wschodoznawstwo

Pentek Zdzisław,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Zwolnienia lekarskie/ obecność na 

dodatkowym spotkaniu

Praca magisterska/rozdział 

przygotowywanej pracy magisterskiej

26.06.2021

Peshkov Ivan,

dr

Kontakty międzykulturowe w 

Europie Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

 brak aktywność na zajęciach, zaliczenie ustne 2021-06-21

Peshkov Ivan,

dr

Konwersatorium 

wschodoznawcze cz. 2

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

 brak aktywność na zajęciach, Zaliczenie 

ustne

2021-04-06

Peshkov Ivan,

dr

Konwersatorium 

wschodoznawcze cz. 4

Wschodoznawstwo MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

 brak aktywność na zajęciach, zaliczenie ustne 2021-06-22

Peshkov Ivan,

dr

Współczesna kultura krajów 

Europy Wschodniej i Azji II

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

 brak aktywnośc na zajęciach, zaliczenie ustne 2021-06-21

Peshkov Ivan,

dr

Współczesna kultura krajów 

Europy Wschodniej i Azji II

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

 brak aktywnośc na zajęciach, egzamin ustny 2021-06-28

Pieszak Eryk,

dr

Metody badań jakościowych Wschodoznawstwo LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Konsultacje na dyżuże Mini projekt badań 2021-06-21

Pieszak Eryk,

dr

Migracje w krajach Europy 

Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

Konsultacje na dyżuże Prezentacja multimedialna z intrpretacją 

zjawisk migracyjnych, zaliczenie ustne 

2021-06-22

Pieszak Eryk,

dr

Systemy społeczne i 

gospodarcze krajów Europy 

Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Konsultacje na dyżuże Projekt dotyczący systemów społeczno-

gospodarczych wybranego Państwa. 

Prezentacja ustna.

2021-06-22

Pietkiewicz Krzysztof,

prof. zw. dr hab.
brak zajęć

Wschodoznawstwo

Pilarczyk Zbigniew,

prof. UAM dr hab.

Warsztat pracy historyka 

wojskowości

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

na dyżurze Zaliczenie ustne. 21.06.2021

Pilarczyk Zbigniew,

prof. UAM dr hab.

Wojskowość nowozytna do 

końca XVIII wieku

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie przewiduję egzamin ustny online 22.06.2021

Pilarczyk Zbigniew,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

II rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

na dyżurze stan zaawansowania pracy magisterskiej 22.06.2021

Podruczny Grzegorz,

prof. UAM dr hab.

Wojskowość nowożytna do 

końca XVIII wieku

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

W trakcie konsultacji online sporządzenie dwóch referatów, 

zaliczenie pisemne

14.06.2021

Podruczny Grzegorz,

prof. UAM dr hab.

Muzealnictwo wojskowe Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

II rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

W trakcie konsultacji online sporządzenie trzech referatów 

indywidualnych i jednego w 

trzyosobowej grupie

14.06.2021

Pluciński Przemysław,

dr

Socjologia Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy test egazminacyjny zaliczenie z oceną; 

przeprowadzone 

podczas ostatnich zajęć.

Pokora Piotr,

prof. UAM dr hab.
urlop naukowy



Powęska Monika,

mgr

Lektorat z j.angielskiego Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I-II rok

LEK zajęcia zdalne na MS 

Teams, 30 godzin dla 

każdej grupy w semestrze, 

dopuszczalne 2 

nieobecności

zwolnienie lekarskie jest warunkiem 

usprawiedliwienia nadprogramowych 

nieobecności, w ramach odrabiania 

nieobecności student zdaje idiomy 

angielskie na konsultacjach

obecność i praca na zajęciach, praca na 

platformach Moodle oraz English File, 

testy ustne oraz na Forms

studenci otrzymują 

zaliczenie na ostatnich 

zajęciach ( wyjątkiem 

są grupy B2.2 

przystępujące do 

egzaminu 

certyfikacyjnego-

zaliczenie do 23.06)

terminy egzaminu 

certyfikacyjnego 

wyznacza SJ UAM; w 

semestrze letnim jest to 

29 i 30.06 oraz 7.09
Praczyk Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Europa w XX wieku. Migracje 

i wielokulturowość

Historia ogólna MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy nadrobić na dyżurze 

prowadzącej w formie zdalnej (MS Teams)

Zaliczenie projektu oraz znajomość 

literatury obowiązującej na zajęciach

2021-06-22

Praczyk Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Studia postkoloniane. Teoria i 

praktyki

Historia ogólna LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy nadrobić na dyżurze 

prowadzącej w formie zdalnej (MS Teams)

Zaliczenie projektu oraz znajomość 

literatury obowiązującej na zajęciach

2021-06-21

Praczyk Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX-XXI 

wiek - ćwiczenia

Historia ogólna LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy nadrobić na dyżurze 

prowadzącej w formie zdalnej (MS Teams)

Zaliczenie na podstawie znajomości 

literatury obowiązującej na zajęciach 

oraz na podstawie kolokwium

2021-06-23

Praczyk Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX-XXI 

wiek - ćwiczenia

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy nadrobić na dyżurze 

prowadzącej w formie zdalnej (MS Teams)

Zaliczenie na podstawie znajomości 

literatury obowiązującej na zajęciach 

oraz na podstawie kolokwium

2021-06-22

Praczyk Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski i powszechna 

XX-XXI wiek

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Nieobecności należy nadrobić na dyżurze 

prowadzącej w formie zdalnej (MS Teams)

Zaliczenie na podstawie znajomości 

literatury obowiązującej na zajęciach 

oraz na podstawie eseju 

2021-06-21

Praczyk Małgorzata,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterksie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nieobecności należy nadrobić na dyżurze 

prowadzącej w formie zdalnej (MS Teams)

zaliczenie na podstawie pracy pisemnej 2021-06-21

Prostko-Prostyński Jan,

prof. zw. dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu – przegląd źródeł

Historia ogólna LIC,

I rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

student ma prawo opuścić jedno spotkanie, 

w innym przypadku musi opuszczone 

spotkanie zaliczyć na końcu

Obecność oraz znajomość materiału 

przepracowanego podczas zajęć

11 i 13.05.2021,

godz. 16.00

Prostko-Prostyński Jan,

prof. zw. dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu – przegląd źródeł

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

student ma prawo opuścić jedno spotkanie, 

w innym przypadku musi opuszczone 

spotkanie zaliczyć na końcu

Obecność oraz znajomość materiału 

przepracowanego podczas zajęć

11 i 13.05.2021,

godz. 16.00

Prostko-Prostyński Jan,

prof. zw. dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu – przegląd źródeł

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

student ma prawo opuścić jedno spotkanie, 

w innym przypadku musi opuszczone 

spotkanie zaliczyć na końcu

Obecność oraz znajomość materiału 

przepracowanego podczas zajęć

11 i 13.05.2021,

godz. 16.00

Prostko-Prostyński Jan,

prof. zw. dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

brak egzamin ustny (obowiązuje wiedza z 

wykładów, podręczników i lektur)

16 i 17.09.2021,

godz. 10.00

Prostko-Prostyński Jan,

prof. zw. dr hab.

Ustrój, prawo i społeczeństwo 

w antyku

bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

WYK obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

student ma prawo opuścić jedno spotkanie, 

w innym przypadku musi opuszczone 

spotkanie zaliczyć na końcu

Obecność na wykładach oraz 

znajomość lektur

17.06.2021,

godz.16.00

Prostko-Prostyński Jan,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Prezentacja postępów osiągniętych od 

czasu ostatniego seminarium

Napisanie pracy magisterskiej letnia sesja 

egzaminacyjna

Rozwadowski Andrzej,

prof. UAM dr hab.

Historia kultury w Europie 

Wschodniej i Azji – konteksty 

współczesne 

Wschodoznawstwo LIC,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Konsultacje na dyżuże kolokwium ustne 2021-06-25

Różycki Łukasz,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I-II rok 

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Zaliczenie z notą na podstawie 

przedstawionych pisemnie części pracy 

magisterskiej

W czasie sesji



Różycki Łukasz,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Zaliczenie z notą na podstawie 

przedstawionych pisemnie części pracy 

licencjackiej

W czasie sesji

Różycki Łukasz,

prof. UAM dr hab.

Kultura materialna Cesarstwa 

Rzymskiego

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru Zaliczenie z notą na podstawie pracy 

pisemnej lub prezentacji 

przeprowadzonej na  zajęciach

W czasie sesji

Różycki Łukasz,

prof. UAM dr hab.

Z kart rzymskich i 

bizantyńskich podręczników 

wojskowych

Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Nie dotyczy Zaliczenie z notą na podstawie pracy 

pisemnej

W czasie sesji

Różycki Łukasz,

prof. UAM dr hab.

Sztuka Wojenna świata 

starożytnego

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

W czasie dyżuru kolokwium Kolokwium w ostatnim 

tygodniu zajęć

Rydz Romuald,

dr

Morskie imperia Hiszpanii i 

Wielkiej Brytanii : Imperium 

brytyjskie - narodziny, wzlot, 

upadek

Historia ogólna MGR,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy przygotowanie eseju lub prezentacji, 

egzmin ustny

27.07.2021

Rydz Romuald,

dr

Historia współczesna Polski 

od 1989 r.

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

MGR,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Ponadnormatywne nieobecności zaliczane 

na spotkniach indywidulanych z 

prowadzącycm

Prezentacja, zaliczenie ustne 17.06.2021

Rydz Romuald,

dr

Seminarium licencjackie Historia ogólna LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy Przygotowanie pracy licencjackiej 30.09.2021

Rydz Romuald,

dr

Zajęcia z tutorem Historia ogólna MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy Przygotowanie eseju na temat wybranej 

lektury

17.06.2021

Rzepa Krzysztof,

prof. UAM dr hab.
urlop naukowy

Sajkowski Wojciech,

prof. UAM dr hab. brak zajęć w sem. letnim

Sawicz Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski i powszechna 

XX-XXI w.

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

III rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Nieobecności powyżej dwóch 

dopuszczalnych należy usprawiedliwić 

podczas najbliższego dyżuru. Materiał, który 

był realizowany podczas zajęć student 

uzupełnia we własnym zakresie. Student 

ma możliwość uzyskania pomocy i 

skorzystania z konsultacji podczas dyżuru

Esej oraz aktywność podczas zajęć w 

oparciu o znajomość literatury 

obowiązującej na zajęciach

21.06.2021

Sawicz Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX-XXI w. Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Nieobecności powyżej dwóch 

dopuszczalnych należy usprawiedliwić 

podczas najbliższego dyżuru. Materiał, który 

był realizowany podczas zajęć student 

uzupełnia we własnym zakresie. Student 

ma możliwość uzyskania pomocy i 

skorzystania z konsultacji podczas dyżuru

Zaliczenie ustne - prezentacja 

wybranego zagadnienia z zakresu 

historii Polski XX-XXI w. Podczas 

zaliczenia będzie brana pod uwagę 

obecność i aktywność studenta podczas 

zajęć 

21.06.2021

Sawicz Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Dyktatorzy i dyktatury: 

Dyktatury w okresie zimnej 

wojny 

bez ograniczeń LIC,

II rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Nieobecności powyżej jednej 

dopuszczalnych należy usprawiedliwić 

podczas najbliższego dyżuru. Materiał, który 

był realizowany podczas zajęć student 

uzupełnia we własnym zakresie. Student 

ma możliwość uzyskania pomocy i 

skorzystania z konsultacji podczas dyżurów

Zaliczenie ustne - prezentacja 

wybranego zagadnienia z zakresu 

zajęć. Podczas zaliczenia będzie brana 

pod uwagę obecność i aktywność 

studenta podczas zajęć 

19.04.2021

Sawicz Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Dyktatorzy i dyktatury: 

Systemy niedemokratyczne 

we współczesnym świecie 

bez ograniczeń LIC,

II rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Nieobecności powyżej jednej 

dopuszczalnych należy usprawiedliwić 

podczas najbliższego dyżuru. Materiał, który 

był realizowany podczas zajęć student 

uzupełnia we własnym zakresie. Student 

ma możliwość uzyskania pomocy i 

skorzystania z konsultacji podczas dyżurów

Zaliczenie ustne - prezentacja 

wybranego zagadnienia z zakresu 

zajęć. Podczas zaliczenia będzie brana 

pod uwagę obecność i aktywność 

studenta podczas zajęć 

18.06.2021



Sawicz Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Studenci zobowiązani są do regularnego 

przedstawiania wyników swojej pracy.

Zaliczenie na podstawie aktywności 

studenta podczas przygotowania pracy

21.06.2021

lub po zakończeniu 

pisania pracy

Sawicz Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Studenci zobowiązani są do regularnego 

przedstawiania wyników swojej pracy.

Zaliczenie na podstawie aktywności 

studenta podczas przygotowania pracy

21.06.2021

Sawicz Agnieszka,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

II rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Studenci zobowiązani są do regularnego 

przedstawiania wyników swojej pracy.

Zaliczenie na podstawie aktywności 

studenta podczas przygotowania pracy

21.06.2021

lub po zakończeniu 

pisania pracy

Schade Gerson,

prof.

Sicily and the Greeks Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I-III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

ustalane indywidualnie z prowadzącą esej lub prezentacja (forma do wyboru, 

ustalana z wykładowcą)

do końca sesji letniej

Schade Gerson,

prof.

Poetry and society: The 

archaic age

Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I-II rok 

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

ustalane indywidualnie z prowadzącą esej lub prezentacja (forma do wyboru, 

ustalana z wykładowcą)

do końca sesji letniej

Sikorski Dariusz,

prof. UAM dr hab.

Starożytności ludów 

"barbaricum"

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

KON obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Przekroczenie liczby 4 nieobecności 

uniemożliwia uzyskanie zaliczenia chyba, że 

spowodowane to jest wypadkami losowymi, 

które należy udokumentować.

1. Żeby uzyskać zaliczenie należy 

uzyskać przynajmniej trzy zajęcia z 

zaliczonym uczestnictwem; 2. 2. Wolno 

nie być na dodatkowych dwóch 

zajęciach, ale je trzeba odrobić ustnie z 

tematu będącego przedmiotem zajęć; 3. 

Należy oddać przynajmniej połowę z 

poleconych krótkich tekstów (2-3 strony) 

– jako warunek niezbędny do uzyskania 

zaliczenia przedmiotu; 4. zaliczenie 

pisemnej recenzji 

24.06.2021 - 01.07.2021

Sip Andrzej,

mgr

Historia powszechna XVI-

XVIII wieku

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

test faktograficzny, praca semestralna, 

aktywność na zajęciach, zaliczenie lektur

17.06.2021

21.06.2021

Sip Andrzej,

mgr

Historia powszechna XVI-

XVIII wieku

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Możliwe dwie nieobecności 

nieusprawiedliwione; pozostałe 

nieobecności wymagają odrobienia na 

dyżurze

test faktograficzny, praca semestralna, 

aktywność na zajęciach, zaliczenie lektur

17.06.2021

21.06.2021

Skibiński Edward,

prof. UAM dr hab.

Analiza źródła 

średniowiecznego

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Rozmowa sprawdzająca uzupełnienie 

braków

Kolokwium sprawdzające Zaliczenie w pierwszym 

tygodniu sesji

Skibiński Edward,

prof. UAM dr hab.

Łacina średniowieczna Historia ogólna MGR,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Rozmowa sprawdzająca uzupełnienie 

braków

Ustne zaliczenie Zaliczenie w pierwszym 

tygodniu sesji

Skibiński Edward,

prof. UAM dr hab.

Źródła do dziejów Polski i 

powszechnych - XIX wiek

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Rozmowa sprawdzająca uzupełnienie 

braków

Ustne zaliczenie Zaliczenie w pierwszym 

tygodniu sesji

Skibiński Edward,

prof. UAM dr hab.

Źródła do dziejów Polski i 

powszechnych - 

średniowiecze

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

I rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Rozmowa sprawdzająca uzupełnienie 

braków

Ustne zaliczenie Zaliczenie w pierwszym 

tygodniu sesji

Skotarczak Dorota,

prof. zw. dr hab.

Kultura masowa Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

WYK obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

praca zal. bezwzględna obecność i aktywność 2021-06-23

Skotarczak Dorota,

prof. zw. dr hab.

Kultura popularna w Polsce w 

XX wieku

bez ograniczeń LIC,

III rok

WYK obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

praca zal. bezwzględna obecność i aktywność 2021-06-23

Skotarczak Dorota,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

indywidualnie systematyczna praca na sem. 2021-06-23

Skotarczak Dorota,

prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

indywidualnie systematyczna praca na sem. 2021-06-23

Skotarczak Dorota,

prof. zw. dr hab.

Narracja historyczno-

gospodarcza w przestrzeni 

poblicznej

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 3 nieobecności w 

semestrze

praca zal. bezwzględna obecność i aktywność do końca sesji letniej

Skórzyńska Izabela,

prof. UAM dr hab.

Dydaktyka historii cz. 2 Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

II rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

brak egzamin ustny do 10.07.2021 



Skórzyńska Izabela,

prof. UAM dr hab.

Edukacja międzykulturowa Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

wykonanie zadań cząstkowych 

przewidzianych projektem 

projekt/zespołowo do 01.07.2021 

Skórzyńska Izabela,

prof. UAM dr hab.

Edukacja międzykulturowa Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

wykonanie zadań cząstkowych 

przewidzianych projektem 

projekt/zespołowo do 01.07.2021 

Skórzyńska Izabela,

prof. UAM dr hab.

Opozycja demokratyczna w 

PRL. 

Czytanie krytyczne narracji 

autobiograficznych

bez ograniczeń LIC,

I-III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

wykonanie zadań cząstkowych 

przewidzianych projektem 

projekt/zespołowo do 01.07.2021 

Skrukwa Grzegorz,

prof. UAM dr hab.

Kraje Europy Wschodniej 

specyfika regionu

Wschodoznawstwo LIC,

III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nieobecności powyżej 2 należy odrobić w 

formie sprawozdania z lektur

zaliczenie na podstawie aktywności na 

zajęciach

21.06.2021

Skrukwa Grzegorz,

prof. UAM dr hab.

Struktura etniczna, religijna i 

społeczna krajów Europy 

Wschodniej

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nieobecności należy odrobić w formie 

sprawozdania z lektur

zaliczenie na podstawie aktywności na 

zajęciach

21.06.2021

Skrukwa Grzegorz,

prof. UAM dr hab.

Struktura etniczna, religijna i 

społeczna krajów Europy 

Wschodniej

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy egzamin pisemny 44375

Skrukwa Grzegorz,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,

I rok

SEM nieobecność 

usprawiedliwiona przed lub 

po seminarium

zaliczenie na podstawie aktywności na 

zajęciach i spełnienia wymogów 

postępu nad pracą magisterską 

zawartych w sylabusie

23.06.2021

Skrukwa Grzegorz,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Wschodoznawstwo MGR,

II rok

SEM nieobecność 

usprawiedliwiona przed lub 

po seminarium

zaliczenie po złożeniu pracy 

magisterskiej

w sesji egzaminacyjnej  

Smólczyńska-Wiechetek 

Agnieszka,

dr

Teoria i praktyka dyplomacji Wschodoznawstwo MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą, konsultacje 

indywidualne 

egzamin pisemny (Forms)  20-28.06.2021

Smólczyńska-Wiechetek 

Agnieszka,

dr

System polityczny Federacji 

Rosyjskiej

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

do ustalenia z prowadzącą, konsultacje 

indywidualne 

egzamin ustny 21-24.06.2021

Smólczyńska-Wiechetek 

Agnieszka,

dr

System polityczny Federacji 

Rosyjskiej 

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

konsultacje indywidualnie podczas dyżuru 

generalskiego, materiał do samodzielnego 

opracowania 

opracowanie tematu, prezentacją z 

dyskusją (zal. z oceną) 

17.06.2021

Smólczyńska-Wiechetek 

Agnieszka,

dr

Kultura i język informacji 

współczesnej Rosji

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

konsultacje indywidualnie podczas dyżuru 

generalskiego, materiał do samodzielnego 

opracowania 

aktywny udziałw  dyskusji, opracowanie 

pytań w j. rosyjkim, analiza 

porównawcza  w formie pisemnej 

/prezentacja podczas zajeć (zal. z 

oceną)

23.06.2021

Solarska Maria,

prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

KON zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

Wiedzę z zajęć, na których było się 

nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we 

własnym zakresie 

Zadania wykonywane w ramach zajęć 

składają się na ocenę końcową

21.06.2021

Solarska Maria,

prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

KON zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

Wiedzę z zajęć, na których było się 

nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we 

własnym zakresie 

Zadania wykonywane w ramach zajęć 

składają się na ocenę końcową

21.06.2021

Solarska Maria,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie i 

doktoranckie

Historia - wszystkie 

specjalności

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

Wiedzę z zajęć, na których było się 

nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we 

własnym zakresie 

Prezentacja wyników właściwych 

etapów pracy nad rozprawą

23.06.2021

Solarska Maria,

prof. UAM dr hab.

Czas historyczny i narracja 

historyczna: między zawsze a 

nigdy

Szkoła doktorska KON zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

Wiedzę z zajęć, na których było się 

nieobecnym/nieobecną należy uzupełnić we 

własnym zakresie 

Przedstawienie wypowiedzi ustnej lub 

pisemnej dotyczącej problematyki 

poruszanej na zajęciach

23.06.2021

Sosnowski Miłosz,

dr

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

konsultacje zdalne (TEAMS) w umówionym 

terminie

nadsyłanie kolejnych fragmentów pracy 

licencjackiej

sesja letnia



Sosnowski Miłosz,

dr

Media i reklama w dziejach Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

konsultacje zdalne (TEAMS) w umówionym 

terminie

aktywność na zajęciach, przygotowanie 

prezentacji na ustalony z prowadzącym 

temat; zaliczenie ustne

sesja letnia

Sosnowski Miłosz,

dr

Historia Polski i powszechna - 

 średniowiecze - 

konwersatorium

Humanistyka w szkole. 

Polonistyczno-historyczne 

studia nauczycielskie

LIC,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

konsultacje zdalne (TEAMS) w umówionym 

terminie

aktywność na zajęciach, zaliczenie ustne po ostatnich zajęciach, 

przed końcem sesji 

letniej

Sosnowski Miłosz,

dr

Gospodarka preindustrialna - 

średniowiecze - ćwiczenia

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

konsultacje zdalne (TEAMS) w umówionym 

terminie

aktywność na zajęciach, prezentacja 

multimedialna na uzgodniony temat, 

zaliczenie ustne / zajęcia 

współprowadzone z dr hab. Oleną 

Kleniną

sesja letnia

Stróżyk Paweł,

prof. UAM dr hab.

Historia XVI-XVIII - przegląd 

źródeł

Historia ogólna LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa losowe nieobecności należy odrobić na 

dyżurach on-line w ciągu 2 tyg. 

obecności; przygotowanie do zajęć i 

aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie 

indywidualne on-line (możliwe 2 

podejścia); możliwe zwolnienie z 

zaliczenia dla osób aktywnych na 

zajęciach i wykazujących dobre 

opanowanie poruszanych zagadnień

1 termin - w następnym 

tygodniu po ostatnich 

zajęciach; 2 termin (i 

ostatni) - w kolejnym 

tygodniu po 1 terminie 

(terminy będą ustalane 

z grupą)

Stróżyk Paweł,

prof. UAM dr hab.

Historia XVI-XVIII - przegląd 

źródeł

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa losowe nieobecności należy odrobić na 

dyżurach on-line w ciągu 2 tyg. 

obecności; przygotowanie do zajęć i 

aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie 

indywidualne on-line (możliwe 2 

podejścia); możliwe zwolnienie z 

zaliczenia dla osób aktywnych na 

zajęciach i wykazujących dobre 

opanowanie poruszanych zagadnień

1 termin - w następnym 

tygodniu po ostatnich 

zajęciach; 2 termin (i 

ostatni) - w kolejnym 

tygodniu po 1 terminie 

(terminy będą ustalane 

z grupą)

Stróżyk Paweł,

prof. UAM dr hab.

Historia XVI-XVIII - przegląd 

źródeł

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa losowe nieobecności należy odrobić na 

dyżurach on-line w ciągu 2 tyg. 

obecności; przygotowanie do zajęć i 

aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie 

indywidualne on-line (możliwe 2 

podejścia); możliwe zwolnienie z 

zaliczenia dla osób aktywnych na 

zajęciach i wykazujących dobre 

opanowanie poruszanych zagadnień

1 termin - w następnym 

tygodniu po ostatnich 

zajęciach; 2 termin (i 

ostatni) - w kolejnym 

tygodniu po 1 terminie 

(terminy będą ustalane 

z grupą)

Stróżyk Paweł,

prof. UAM dr hab.

Historia XVI-XVIII - przegląd 

źródeł

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa losowe nieobecności należy odrobić na 

dyżurach on-line w ciągu 2 tyg. 

obecności; przygotowanie do zajęć i 

aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie 

indywidualne on-line (możliwe 2 

podejścia); możliwe zwolnienie z 

zaliczenia dla osób aktywnych na 

zajęciach i wykazujących dobre 

opanowanie poruszanych zagadnień

1 termin - w następnym 

tygodniu po ostatnich 

zajęciach; 2 termin (i 

ostatni) - w kolejnym 

tygodniu po 1 terminie 

(terminy będą ustalane 

z grupą)

Stróżyk Paweł,

prof. UAM dr hab.

Historia XVI-XVIII - przegląd 

źródeł

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

WAR obecność obowiązkowa losowe nieobecności należy odrobić na 

dyżurach on-line w ciągu 2 tyg. 

obecności; przygotowanie do zajęć i 

aktywne w nich uczestnictwo; zaliczenie 

indywidualne on-line (możliwe 2 

podejścia); możliwe zwolnienie z 

zaliczenia dla osób aktywnych na 

zajęciach i wykazujących dobre 

opanowanie poruszanych zagadnień

1 termin - w następnym 

tygodniu po ostatnich 

zajęciach; 2 termin (i 

ostatni) - w kolejnym 

tygodniu po 1 terminie 

(terminy będą ustalane 

z grupą)

Stryjkowski Krzysztof,

prof. zw. dr hab.

Teoria i metodyka archiwalna Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

według indywidualnych ustaleń pozytywna ocena z ćwiczeń 28.06.2021

Stryjkowski Krzysztof,

prof. zw. dr hab.

Zarządzanie archiwami Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

według indywidualnych ustaleń pozytywna ocena z ćwiczeń 05.07.2021

Stryjkowski Krzysztof,

prof. zw. dr hab.

Ochrona dóbr kultury Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

WAR nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

według indywidualnych ustaleń przygotowanie  i przedstawienie 

prezentacji

do 23.06.2021



Stryjkowski Krzysztof,

prof. zw. dr hab.

Metodyka opracowania 

dokumentacji współczesnej

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

według indywidualnych ustaleń pozytywna ocena z ćwiczeń 29.06.2021

Stryjkowski Krzysztof,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

II rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

według indywidualnych ustaleń przygotowanie pracy magisterskiej do 30,09.2021

Strykowska -Nowakowska 

Justyna,

dr

Podstawy pedagogiki dla 

nauczycieli cz. 1 

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

brak przygotowanie prezentacji, egzamin 

ustny

czerwiec 

Strykowska -Nowakowska 

Justyna,

dr

Podstawy pedagogiki dla 

nauczycieli cz. 1 

Historia, specjalność:

Nauczycielska

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

przygotowanie przerabianego tematu przygotowanie prezentacji kwiecień

Strykowska -Nowakowska 

Justyna,

dr

Podstawy psychologii dla 

nauczycieli cz. 2

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

przygotowanie przerabianego tematu przygotowanie prezentacji maj

Strykowska -Nowakowska 

Justyna,

dr

Podstawy pedagogki dla 

nauczycieli cz. 2

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

przygotowanie przerabianego tematu przygotowanie prezentacji kwiecień

Strykowska -Nowakowska 

Justyna,

dr

Laboratorium pedagogiczne 

przygotowanie do praktyk w 

szkole ponadpodstawowej cz. 

2

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

przygotowanie przerabianego tematu przygotowanie projektu wychowawczego kwiecień

Strykowska -Nowakowska 

Justyna,

dr

Laboratorium psychologiczne 

przygotowanie do praktyk w 

szkole ponadpodstawowej cz. 

2

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

LAB nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

przygotowanie przerabianego tematu przygotowanie projektu wychowawczego maj

Strykowska -Nowakowska 

Justyna,

dr

Laboratorium pedagogiczne 

ewaluacja praktyk w szkole 

ponadpodstawowej cz. 2

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

I rok

Lab nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

przygotowanie przerabianego tematu przedstawienie raportu z odbytych 

praktyk

czerwiec 

Studenna-Skrukwa Marta,

dr

Transformacja gospodarcza  

i systemy rynkowe krajów 

Europy Wschodniej 

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy zaliczenie części konwersatoryjnej + 

egzamin pisemny

2021-06-25

Studenna-Skrukwa Marta,

dr

Transformacja gospodarcza  

i systemy rynkowe krajów 

Europy Wschodniej 

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

zaliczenie wskazanych lekur aktywność na zajęciach 2021-06-17

Studenna-Skrukwa Marta,

dr

Transformacja gospodarcza  

i system rynkowy Rosji 

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

zaliczenie wskazanych lekur kolokwium pisemne 2021-06-22

Studenna-Skrukwa Marta,

dr

Stosunki gospodarcze w 

regionie Europy Wschodniej i 

Azji 

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy zaliczenie ćwiczeń + egzamin pisemny 2021-06-24

Studenna-Skrukwa Marta,

dr

Stosunki gospodarcze w 

regionie Europy Wschodniej i 

Azji 

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

ĆW zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

zaliczenie wskazanych lekur prezentacja + aktywność na zajeciach 2021-06-17

Syska Ewa,

prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI w. - przegląd 

źródeł

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie i zaliczyć podczas dyżuru 

prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

kolokwium obejmującego zagadnienia 

omawiane na zajęciach

20.04.2021

Syska Ewa,

prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI w. - przegląd 

źródeł

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie i zaliczyć podczas dyżuru 

prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

kolokwium obejmującego zagadnienia 

omawiane na zajęciach

20.04.2021

Syska Ewa,

prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI w. - przegląd 

źródeł

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie i zaliczyć podczas dyżuru 

prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

kolokwium obejmującego zagadnienia 

omawiane na zajęciach

20.04.2021

Syska Ewa,

prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI w. - przegląd 

źródeł

Historia ogólna LIC,

III rok

WAR obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie i zaliczyć podczas dyżuru 

prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

kolokwium obejmującego zagadnienia 

omawiane na zajęciach

19.04.2021



Syska Ewa,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie i zaliczyć podczas dyżuru 

prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

oceny postępów w pracach badawczych

30.06.2021

Syska Ewa,

prof. UAM dr hab.

Seminarium doktoranckie Studium doktoranckie DR,

III rok

SEM obecność obowiązkowa 

max. 2 nieobecności w 

semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie i zaliczyć podczas dyżuru 

prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

oceny postępów w pracach badawczych

30.06.2021

Syska Ewa,

prof. UAM dr hab.

Genealogia: współczesna 

genealogia rodzinna

bez ograniczeń LIC,

II rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

Materiał realizowany na zajęciach podczas 

nieobecności należy  uzupełnić we własnym 

zakresie i zaliczyć podczas dyżuru 

prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

kolokwium obejmującego zagadnienia 

omawiane na zajęciach

30.04.2021

Szcześniak Justyna,

mgr

Język łaciński Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zwolnienia lekarskie należy przedłożyć / 

przesłać niezwłocznie po powrocie na 

zajęcia. Student, który w niewielkim stopniu 

przekroczy ustalony limit nieobecności i 

jednocześnie nie prześle usprawiedliwienia, 

zobowiązany jest do odrobienia zajęć, na 

których był nieobecny. Odrabianie zajęć 

odbywać się będzie w czasie dyżuru 

ustalonego przez wykładowcę.

Do uzyskania zaliczenia z I semestru 

języka łacińskiego wymagane są: 

obecność i aktywność na zajęciach, 

przygotowanie do zajęć, czynny udział w 

zajęciach, wykonywanie zadań 

domowych, zaliczenie kolokwiów 

cząstkowych (dwóch pisemnych-

gramatycznych oraz jednego ustnego z 

wyrażeń oraz sentencji) z wynikiem 

minimum 60%

ddo końca semestru

Szmyt Marzena,

prof. zw. dr hab.

Konwersatorium 

wschodoznawcze

Wschodoznawstwo MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Dopuszczalna jest jedna nieobecność 

nieusprawiedliwiona. Każda następna 

nieobecność wymaga odrobienia w formie 

wykonania pracy pisemnej. Nie wymaga 

odrabiania nieobecność wynikająca z 

choroby (za okazaniem zwolnienia 

lekarskiego). 

Zaliczenie na podstawie obecności, 

aktywności na zajęciach i przygotowania 

prezentacji na zlecony temat.

27.04.2021

Szmyt Marzena,

prof. zw. dr hab.

Konwersatorium 

wschodoznawcze

Wschodoznawstwo MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

Dopuszczalna jest jedna nieobecność 

nieusprawiedliwiona. Każda następna 

nieobecność wymaga odrobienia w formie 

wykonania pracy pisemnej. Nie wymaga 

odrabiania nieobecność wynikająca z 

choroby (za okazaniem zwolnienia 

lekarskiego). 

Zaliczenie na podstawie obecności, 

aktywności na zajęciach i przygotowania 

prezentacji na zlecony temat.

22.06.2021

Szymanowska-Łeszyk 

Anna,

mgr

Język łaciński Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

I rok

LEK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Zwolnienia lekarskie należy przedłożyć / 

przesłać niezwłocznie po powrocie na 

zajęcia. Student, który nie przedstawi 

swolnienia lekarskiego, zobowiązany jest do 

zaliczenia nieobecności w ramach dyżuru, w 

terminie ustalonym przez prowadzącego 

zajęcia. 

Do uzyskania zaliczenia z I semestru 

języka łacińskiego wymagane są: 

obecność i aktywność na zajęciach, 

przygotowanie do zajęć, czynny udział w 

zajęciach, wykonywanie zadań 

domowych, zaliczenie kolokwiów 

cząstkowych (dwóch pisemnych-

gramatycznych oraz jednego ustnego z 

wyrażeń oraz sentencji) z wynikiem 

minimum 60%

Ostatnie kolokwium 

cząstkowe odbędzie się 

na ostatnich zajęciach 

w semestrze. Ocena w 

systemie usos zostanie 

wpisana w ciągu 

tygodnia od 

zakończenia zajęć.

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Badania dziejów idei 

politycznych 

Historia, specjalność:

Mediewistyka

MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nadrobienie zaległych zajęc podczas dyżuru 

na platformie MS Teams 

obecność, aktywność, przygotowanie 

prezntacji

23.06.2021 

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Badania dziejów idei 

politycznych 

Historia, specjalność:

Nauczycielska

MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nadrobienie zaległych zajęc podczas dyżuru 

na platformie MS Teams 

obecność, aktywność, przygotowanie 

prezntacji

23.06.2021 

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Badania dziejów idei 

politycznych 

Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nadrobienie zaległych zajęc podczas dyżuru 

na platformie MS Teams 

obecność, aktywność, przygotowanie 

prezntacji

23.06.2021 

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Badania dziejów idei 

politycznych 

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

MGR,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nadrobienie zaległych zajęc podczas dyżuru 

na platformie MS Teams 

obecność, aktywność, przygotowanie 

prezntacji

23.06.2021 



Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Bohemistyka: Komunizm w 

Czechach: geneza i specyfika

bez ograniczeń LIC,

II-III rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

nadrobienie zaległych zajęc podczas dyżuru 

na platformie MS Teams 

obecność, aktywność, przygotowanie 

prezntacji

17.06.2021 

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Historia świata 

współczesnego od 1989 r.

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

MGR,

I rok

proSEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

nadrobienie zaległych zajęc podczas dyżuru 

na platformie MS Teams 

obecność, aktywność, przygotowanie 

prezntacji

16.06.2021

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie wymagane postępy wprzygotowywaniu pracy 

licencjackiej 

22.06.2021

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie wymagane postępy w przygotowaniu pracy 

magisterskiej

22.06.2021

Szymczak Damian,

prof. UAM dr hab.

seminarium doktorskie bez ograniczeń DR,

III rok

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie wymagane postępy w przygotowaniu pracy 

doktorskiej

22.06.2021

Tarasewicz Radosław,

prof. UAM dr hab. brak zajęć w sem. letnim

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,

III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 

prowadzącym

ustalane indywidualnie z prowadzącym Przygotowanie pracy licencjackiej do 

obrony

do końca sesji letniej

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Podstawy przedsiębiorczości Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

ustalane indywidualnie z prowadzącym Prezentacja przedstawiona w czasie 

zajęć on-line

19 i 26.04.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Podstawy przedsiębiorczości Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

ustalane indywidualnie z prowadzącym Prezentacja przedstawiona w czasie 

zajęć on-line

19 i 26.04.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Podstawy przedsiębiorczości Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

ustalane indywidualnie z prowadzącym Prezentacja przedstawiona w czasie 

zajęć on-line

19 i 26.04.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Życie codzienne w 

starożytnej Grecji i Rzymie

bez ograniczeń LIC,

I rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym Prezentacja przedstawiona w czasie 

zajęć on-line

31.05.2021,

07 i 14.06.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Podstawy przedsiębiorczości Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalna 1 

nieobecność

ustalane indywidualnie z prowadzącym Prezentacja przedstawiona w czasie 

zajęć on-line

21.04.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym Aktywność na zajęciach; Test 

zaliczeniowy na platformie MSTeams

16.06.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia, specjalność:

Polityka i media w dziejach

LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym Aktywność na zajęciach; Test 

zaliczeniowy na platformie MSTeams

18.06.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 

Rzymu

Historia ogólna LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym Aktywność na zajęciach; Test 

zaliczeniowy na platformie MSTeams

18.06.2021

Tatarkiewicz Anna,

prof. UAM dr hab.

Jednostka i grupy społeczne Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

II rok

KON nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

ustalane indywidualnie z prowadzącym Prezentacja przedstawiona w czasie 

zajęć on-line

10 i 17.06.2021

Trzoss Adrian,

mgr

Pragmatyka badań 

naukowych w obszarze 

humanistyki

Gospodarka i ekonomia w 

dziejach

LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

Na dyżurze Aktywność plus rozmowa końcowa 23.06.2021

Tyborowski Witold,

prof. UAM dr hab.



Waraczewski Maciej,

mgr

Język rosyjski Wschodoznawstwo LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

indywidualne konsultacje; przesłanie 

odpowiedniej pracy pisemnej; ustne 

zaliczenie materiału

uzyskanie oceny pozytywnej ze 

wszystkich prac zaliczeniowych 

(wypracowania, testy, zaliczenia ustne, 

czytanki, lektura)

24.06.2021, godz. 9.00

Werner Wiktor,

prof. UAM dr hab. brak zajęć w sem. letnim

Wierzchosławski

Rafał Paweł

Filozofia nauki Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Brak zadania w trakcie semestru oraz 

egzamin ustny (on-line)

W trakcie trwania sesji

Wierzchosławski

Rafał Paweł

Historia nauki Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Brak zadania w trakcie semestru oraz 

egzamin ustny (on-line)

W trakcie trwania sesji

Wierzchosławski

Rafał Paweł

Człowiek i cywilizacja Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

indywidualne konsultacje zadania w trakcie semestru oraz 

przesłanie pracy pisemnej na wybrany 

temat 

W trakcie trwania sesji

Witczak Jan Krzysztof,

dr

Historia obszaru 

poradzieckiego III

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

Zgodnie z ustaleniem z prowadzącym Zaliczenie pisemne 15.06.2021

Witczak Jan Krzysztof,

dr

Systemy polityczne krajów 

Europy Wschodniej i Azji 

Wschodoznawstwo LIC,

II rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 3 

nieobecności

Zgodnie z ustaleniem z prowadzącym Zaliczenie pisemne, 16.06.2021

Witkowski Rafał,

prof. UAM dr hab.

Historia Europy i jej granice Liberal Arts an Sciences LIC,

I rok

WYK nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

Brak przesłanie pracy pisemnej o 

uzgodnionej tematyce

26.06.2021

Wojtkowiak Jakub,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX/XXI 

w.

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams,

dopuszczalne 2 

nieobecności

na dyżurze obecność i aktywność na zajęciach; 

zaliczenie testu faktograficznego

ostatnie zajęcia

Wojtkowiak Jakub,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX/XXI 

w.

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

ĆW nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

na dyżurze obecność i aktywność na zajęciach; 

zaliczenie testu faktograficznego

ostatnie zajęcia

Wojtkowiak Jakub,

prof. UAM dr hab.

historia powszechna XX/XXI 

w.

Historia, specjalność:

Mediewistyka

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy egzamin ustny sesja egzaminacyjna

Wojtkowiak Jakub,

prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX/XXI 

w.

Historia, specjalność:

Historia wojskowości

LIC,

III rok

WYK obecność nieobowiązkowa nie dotyczy egzamin ustny sesja egzaminacyjna

Wojtkowiak Jakub,

prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,

I-II rok 

SEM nauczanie zdalne na 

platformie MS Teams

nie dotyczy postępy w pisaniu pracy z końcem semestru 

(ukończeniem pracy 

magisterskiej)

Wryk Ryszard,

prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX-XXI w. Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

DR,

III rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

praca pisemna praca pisemna na zadany temat zgodny z upływem 

semestru

Wryk Ryszard,

prof. UAM dr hab.

Sport w polityce. Polityka w 

sporcie

Historia - wszystkie 

specjalności

DR,

IV rok

ĆW obecność obowiązkowa 

max. 1 nieobecność w 

semestrze

praca pisemna praca pisemna na zadany temat zgodny z upływem 

semestru

Wyrwa Andrzej Marek,

prof. zw. dr hab. brak zajęć w sem. letnim

Zwierzykowski Michał,

prof. zw. dr hab.

Seminarium doktorskie Szkoła doktorska DR,

I rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

nie dotyczy na podstawie referowania postępów 

pracy, dostarczonych materiałów i 

aktywności na seminariach

2021-06-30

Zwierzykowski Michał,

prof. zw. dr hab.

Seminarium doktorskie Szkoła doktorska DR,

II rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

nie dotyczy na podstawie referowania postępów 

pracy, dostarczonych materiałów i 

aktywności na seminariach

2021-06-30

Zwierzykowski Michał,

prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie Historia - wszystkie 

specjalności

MGR,

I rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

nie dotyczy na podstawie referowania postępów 

pracy, dostarczonych materiałów i 

aktywności na seminariach

2021-06-30

Zwierzykowski Michał,

prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie Historia - wszystkie 

specjalności

LIC,

III rok

SEM uczestnictwo w formie 

konsultacji, po uzgodnieniu 

terminu z prowadzącym

Nie dotyczy na podstawie referowania postępów 

pracy, dostarczonych materiałów i 

aktywności na seminariach

2021-06-30

Zwierzykowski Michał,

prof. zw. dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII wiek Historia, specjalność:

Archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją

LIC,

II rok

WYK obecność nieobowiązkowa Nie dotyczy Egzamin ustny Przedtermin 15.06.21;

I termin (wg zapisów)

28, 29, 30.06. 21


