
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.

Ideologiczny i 
propagandowy obraz 
cesarza rzymskiego na 
monetach antycznych

Historia ogólna MGR,
I rok

WYK obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

projekt w formie prezentacji na 
zadany temat

I poł. czerwca 2022

Balbuza Katarzyna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

indywidualne konsultacje przedstawienie ukończonych 
rozdziałów pracy magisterskiej 

I poł. czerwca 2022

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

satysfakcjonujące postępy w 
przygotowywaniu pracy, stosownie do 
wymagań związanych z rokiem 
studiów (dla I roku plan pracy i jeden 
rozdział).

21 VI 2022

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

Kultura i gospodarka III RP bez ograniczeń LIC,
I-III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność i aktywność na zajęciach 
oraz test faktograficzny

21 czerwca 2022

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX/XXI wieku Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
II-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny 23 czerwca 2022

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX/XXI wieku Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny 24 czerwca 2022

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX/XXI wieku Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny 24 czerwca 2022

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX/XXI wieku Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny 24 czerwca 2022

Białecki Konrad,
prof. UAM dr hab.

PZPR i inne struktury 
władzy w PRL

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność na zajęciach oraz test 
faktograficzny

25 czerwca 2022

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Zarządzanie informacją Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy prezentacja projektu 27-30 czerwca 2022

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Rozwój form kancelaryjnych Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja/opracowanie na temat 
wybranej serii Metryki Koronnej, 
aktywność

13 czerwca 2022

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Rozwój form kancelaryjnych Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 21 czerwca 2022

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Archiwalne pomoce 
informacyjne

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

kolokwium pisemne, wykonanie bazy 
w ZoSIA

16 czerwca 2022

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

nie dotyczy dostarczenie całości pracy 15 września 2022

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

nie dotyczy dostarczenie całości pracy 15 września 2022

Biniaś-Szkopek Magdalena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
I rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

nie dotyczy dostarczenie planu pracy oraz 
bibliografii

30 czerwca 2022



Błażejczyk-Majka Lucyna,
prof. UAM dr hab.

Ekonomia i systemy 
społeczno-gospodarcze XX 
i XXI w.

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy 35 pkt. – aktywny udział w dyskusji w 
czasie wykładów i na platformie 
moodle w tym przygotowanie opinii, 
krótkiego eseju, recenzji.65pkt. – 
egzamin (cześć pisemna - 2 testy 
online 50 pkt, część ustna 15 pkt); 
egzamin dotyczy wszystkich tematów 
zrealizowanych na wykładzie

4 lipca 2022

Błażejczyk-Majka Lucyna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
I-III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

napisana praca licencjacka 20 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

rozmowa o pracy na konsultacjach referowanie fragmentów pracy 21 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

rozmowa o pracy na konsultacjach referowanie fragmentów pracy 21 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie materiału omawianego na 
zajęciach w formie ustnej

27 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Formy wypowiedzi 
akademickiej

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie materiału omawianego na 
zajęciach w formie ustnej

27 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Formy wypowiedzi 
akademickiej

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie materiału omawianego na 
zajęciach w formie ustnej

27 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie materiału omawianego na 
zajęciach w formie ustnej

27 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie materiału omawianego na 
zajęciach w formie ustnej

23 czerwca 2022

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Współczesne koncepcje 
świadomości historycznej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie materiału omawianego na 
zajęciach w formie ustnej

23 czerwca 2022

Budzińska Justyna,
dr

Laboratorium dydaktyki 
historii cz. 1 - przygotowanie 
do praktyk 

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

LAB obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność na zajęciach, wykonanie 
ćwiczeń/zadań podczas zajęć

20 czerwca 2022

Budzińska Justyna,
dr

Laboratorium dydaktyki 
historii cz. 1 - ewaluacja 
praktyk 

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

LAB obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

indywidualna prezentacja przebiegu 
praktyk wraz z refleksją i dyskusją 

20 czerwca 2022

Budzińska Justyna,
dr

Sztuki wizualne w edukacji 
historycznej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność na zajęciach; recenzja  
wybranego wydarzenia artystycznego

14 czerwca 2022

Budzińska Justyna,
dr

Wizualne reprezentacje 
przeszłości

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
zabieranie głosu w dyskusjach, 
skonstruowanie   konspektów lekcji 
dedykowanych wybranym wystawom

11 kwietnia 2022



Budzińska Justyna,
dr

Kultura historyczna Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
zabieranie głosu w dyskusjach, 
wykonanie projektu edukacyjnego

11 kwietnia 2022

Budzińska Justyna,
dr

Dydaktyka historii cz. 2 Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

Aktywność na zajęciach. 
Przygotowanie i przedstawienie 
referatu i prezentacji na wybrany 
temat.

15 czerwca 2022

Chudzińska Anna,
dr

Formy wypowiedzi 
akademickiej

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność podczas zajęć 
(konieczność przeczytania zadanych 
tekstów) oraz przygotowanie 
recenzji/omówienia recenzyjnego

20 czerwca 2022

Chudzińska Anna,
dr

Idee polityczne w Europy 
do 1789 r.

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność podczas zajęć 
(konieczność przeczytania zadanych 
tekstów) oraz zaliczenie kolokwium 
pisemnego

13 czerwca 2022

Chudzińska Anna,
dr

Polska myśl politycznas 
epoki przedrozbiorowej

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność podczas zajęć 
(konieczność przeczytania zadanych 
tekstów) oraz zaliczenie kolokwium 
pisemnego

21 czerwca 2022

Chudzińska Anna,
dr

Protokół dyplomatyczny i 
etykieta polityczna

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność podczas zajęć 
(konieczność przeczytania zadanych 
materiałów) oraz przygotowanie 
prezentacji

15 czerwca 2022

Czamańska Ilona,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

nie dotyczy przedstawienie i obrona pracy 
magisterskiej

30 września 2022

Delimata Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Długie trwanie 
średniowiecza

Historia, specjalność:
Mediewistyka

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy w ramach egzaminu należy 
zaprezentować wiedzę na wybrany 
przez studenta temat (prezentacja 
multimedialna)

13, 20 czerwca 2022

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 
politycznych

Historia ogólna MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja multimedialna, kolokwium 
ustne

16 czerwca 2022

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 
politycznych

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja multimedialna, kolokwium 
ustne

16 czerwca 2022

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 
politycznych

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja multimedialna, kolokwium 
ustne

17 czerwca 2022

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Badanie dziejów idei 
politycznych

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja multimedialna, kolokwium 
ustne

17 czerwca 2022

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Historia Francji XIX i XX 
wieku

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

Nie dotyczy kolokwium ustne 20 czerwca 2022

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja konspektu lub 
poszczególnych rozdziałów pracy 
bądź całości

20 czerwca 2022

Dobosz Józef,
prof. zw. dr hab.

Początki Kościoła w Polsce Historia ogólna LIC,
I-III rok

WYK zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie ustne (odpowiedź na 
pytanie z zakresu wykładu)

połowa czerwca 2022



Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

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.

Łacina średniowieczna i 
paleografia łacińska: 
Paleografia łacińska

bez ograniczeń LIC,
II-III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności 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

Durao Rodrigues da Cunha
Marcelo, dr

Decolonizing historical 
thinking

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy prezentacja (indywidualnie lub w 
grupie)

do końca semestru

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja konspektu pracy oraz jej 
poszczególnych rozdziałów

20 czerwca 2022

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja konspektu pracy oraz jej 
poszczególnych rozdziałów

20 czerwca 2022

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab. Historia powszechna XVI-

XVIII wieku - ćwiczenia

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

test, prezentacja, 10 lektur 20 czerwca 2022

Forycki Maciej,
prof. zw dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wieku - wykład 

bez ograniczeń LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

rozmowa egzaminacyjna:                        
- na dst (3) pytanie z wykładu; na 
ocenę wyższą: pytanie z wykładu i 
epoki

17 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Wojskowość XX i XXI wieku Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny, po wcześniejszym 
pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń

23 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Nauki pomocnicze historii 
wojskowości

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

zwolnienie lekarskie powyżej 1 
nieobecności

prezentacja i poprowadzenie ćwiczeń 27 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Polska Historiografia 
Wojskowa

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny 24 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Dzieje wojen morskich Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie ma potrzeby egzamin ustny 21 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Lotnictwo wojskowe i 
operacje lotnicze XX wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

zwolnienie lekarskie powyżej 1 
nieobecności

prezentacja i poprowadzenie ćwiczeń 24 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Wojskowość nowożytna do 
końca XVIII wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny, po wcześniejszym 
pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń

29 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Wojskowość nowożytna do 
końca XVIII wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

zwolnienie lekarskie powyżej 1 
nieobecności

prezentacja i poprowadzenie ćwiczeń 21 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność 
nieobowiązkowa

nie ma potrzeby napisanie pracy licencjackiej 29 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM obecność 
nieobowiązkowa

nie ma potrzeby napisanie 1 rozdziału pracy 
magisterskiej

29 czerwca 2022



Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM obecność 
nieobowiązkowa

nie ma potrzeby napisanie pracy magisterskiej 29 czerwca 2022

Franz Maciej,
prof. zw. dr hab.

Seminarium doktorskie bez ograniczeń DR,
IV rok

SEM obecność 
nieobowiązkowa

nie ma potrzeby napisanie pracy doktorskiej 29 czerwca 2022

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Prawo administracyjne Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 20 czerwca 2022

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

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie pisemne 24 czerwca 2022

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

oddanie całości pracy magisterskiej 31 czerwca 2022

Garczyk Bartłomiej,
dr

Neografia rosyjska Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

WAR nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

kolokwia, kolokwium pisemne 13 czerwca 2022

Gąsowski Jerzy,
dr

Podstawy psychologii dla 
nauczycieli cz.1

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 9 czerwca 2022

Gąsowski Jerzy,
dr

Podstawy psychologii dla 
nauczycieli cz.1

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja multimedialna 21 kwietnia 2022

Gąsowski Jerzy,
dr

Podstawy psycholgii dla 
nauczycieli cz.2

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja multimedialna 9 czerwca 2022

Górczak Zbyszko,
prof. zw. dr hab.

Wojna i rycerstwo w 
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny z treści wykładu oraz 
zalecanej literatury

22 czerwca 2022

Górczak Zbyszko,
prof. zw. dr hab.

Wieś i miasto w 
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie na podstawie aktywnosci 
na zajęciach oraz ustnego 
sprawdzenia wiedzy

9 czerwca 2022

Górczak Zbyszko,
prof. zw. dr hab.

Społeczeństwo i 
gospodarka w 
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie na podstawie aktywnosci 
na zajęciach oraz ustnego 
sprawdzenia wiedzy

20 czerwca 2022

Górczyńska-Przybyłowicz 
Bożena,
prof. UAM dr hab.

Co mówią niemieckie 
obwieszczenia i plakaty: 
Analiza treści niemieckich 
obwieszeń i plakatów 
(ziemie wcielone, GG - 
materiały dwujęzyczne)

Historia ogólna LIC,
II rok

WAR dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność na zajęciach 14 czerwca 2022

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.

Druga wojna światowa w 
pamięci Europejczyków. 
Spory historyczne a polityka 
pamięci

Historia ogólna MGR,
I-II rok 

WYK zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia z prowadzącą praca pisemna i prezentacja 
multimedialna 

28 czerwa 2022, godz. 
9.00

Halicka Beata,
prof. UAM dr hab.

Formy wypowiedzi 
akademickiej 

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

ĆW zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia z prowadzącą praca pisemna i prezentacja 
multimedialna 

do końca semestru

Ilski Kazimierz,
prof. zw. dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny w ramach sesji letniej 
naznaczonej 
rozporządzeniem 
Rektora UAM

Ilski Kazimierz,
prof. zw. dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

ĆW zgodnie z regulaminem 
studiów UAM

zgodnie z regulaminem studiów UAM zaliczenie na podstawie aktywności 
podczas zajęć; w razie braku 
przesłanek na podstawie odrębnej 
rozmowy

zaliczenie w ramach 
sesji letniej 
naznaczonej 
rozporządzeniem 
Rektora UAM



Ilski Kazimierz,
prof. zw. dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

ĆW zgodnie z regulaminem 
studiów UAM

zgodnie z regulaminem studiów UAM zaliczenie na podstawie aktywności 
podczas zajęć; w razie braku 
przesłanek na podstawie odrębnej 
rozmowy

zaliczenie w ramach 
sesji letniej 
naznaczonej 
rozporządzeniem 
Rektora UAM

Ilski Kazimierz,
prof. zw. dr hab.

Formy wypowiedzi 
akademickiej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

ĆW zgodnie z regulaminem 
studiów UAM

zgodnie z regulaminem studiów UAM zaliczenie na podstawie aktywności 
podczas zajęć; w razie braku 
przesłanek na podstawie odrębnej 
rozmowy

zaliczenie w ramach 
sesji letniej 
naznaczonej 
rozporządzeniem 
Rektora UAM

Ilski Kazimierz,
prof. zw. dr hab.

Retoryka w edukacji 
historycznej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

WAR zgodnie z regulaminem 
studiów UAM

zgodnie z regulaminem studiów UAM zaliczenie na podstawie aktywności 
podczas zajęć

zaliczenie w ramach 
sesji letniej 
naznaczonej 
rozporządzeniem 
Rektora UAM

Ilski Kazimierz,
prof. zw. dr hab.

Rozwój kościoła w świecie 
starożytnym

Historia, specjalność:
Kultura klasyczna

MGR,
I rok

WYK zgodnie z regulaminem 
studiów UAM

zgodnie z regulaminem studiów UAM zaliczenie na podstawie aktywności w 
dyskusji podsumowującej kolejne 
wykłady

zaliczenie w ramach 
sesji letniej 
naznaczonej 
rozporządzeniem 
Rektora UAM

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wiek - ćwiczenia

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytywne zaliczenie testu 
faktograficznego, prezentacja, 
pisemne zaliczenie lektur, praca 
semestralna

20 czerwca 2022 
(ostatnie zajęcia w 
semestrze)

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wiek - wykład

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy przedtermin - egzamin pisemny; I 
termin - egzamin ustny

przedtermin 14 
czerwca 2022; I termin 
21 czerwca 2022

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wiek - wykład

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy przedtermin - egzamin pisemny; I 
termin - egzamin ustny

przedtermin 14 
czerwca 2022; I termin 
21 czerwca 2022

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wiek - wykład

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy przedtermin - egzamin pisemny; I 
termin - egzamin ustny

przedtermin 14 
czerwca 2022; I termin 
21 czerwca 2022

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wiek - wykład

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy przedtermin - egzamin pisemny; I 
termin - egzamin ustny

przedtermin 14 
czerwca 2022; I termin 
21 czerwca 2022

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjakie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie złożenie całości pracy dyplomowej do końca sesji

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Semniarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie złożenie całości pracy dyplomowej do końca sesji

Jakuboszczak Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie złożenie planu pracy oraz jednego 
rozdziału

do  końca sesji

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

złożenie całości pracy dyplomowej 4 lipca 2022

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

sporządzenie bibliografii, planu pracy i 
zebranie części materiałów 
źródłowych

4 lipca 2022

Jankowiak Stanisław,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

do ustalenia indywidualnie I rok przygotowanie rozdziału pracy, II 
rok ukończenie pracy

30 czerwca 2022



Jankowiak Stanisław,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

do ustalenia indywidualnie ukończenie pracy licencjackiej 30 czerwca 2022

Jankowiak Stanisław,
prof. zw. dr hab.

Historia Polski XX/XXI w. Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy zdanie egzaminu 30 czerwca 2022

Jankowiak Stanisław,
prof. zw. dr hab.

Historia Polski XX/XXI wieku Historia ogólna LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy zdanie egzaminu 30 czerwca 2022

Jaroszyk Joanna,
dr

seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie pracy licencjackiej semestr letni

Jasiński Tomasz,
prof. dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy kolokwium ustne obejmujące 
zagadnienia omawiane na wykładach

20 czerwca 2022

Jasiński Tomasz,
prof. dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy kolokwium ustne obejmujące 
zagadnienia omawiane na wykładach

20 czerwca 2022

Jasiński Tomasz,
prof. dr hab.

Wykład mistrzowski bez ograniczeń MGR,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy kolokwium ustne obejmujące 
zagadnienia omawiane na wykładach

Jaśkowska-Józefiak 
Zuzanna,
dr

Podstawy archiwistyki Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie pisemne, aktywność na 
zajęciach

13 czerwca 2022

Jaśkowska-Józefiak 
Zuzanna,
dr

Archiwa zagraniczne i 
międzynarodowa 
współpraca archiwów

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja na temat archiwów 
wybranego kraju

zgodnie z 
harmonogramem zajęć 
(maj-czerwiec 2022)

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

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie pisemne, aktywność na 
zajęciach

13 czerwca 2022

Jaśkowska-Józefiak 
Zuzanna,
dr

Semonarium licencjackie Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie uczestnictwo w seminarium, napisanie 
pracy licencjackiej

21 września 2022

Józefiak Piotr,
mgr

Wykorzystanie i 
udostępnianie dokumentacji 
archiwów rodzinnych i 
prywatnych

bez ograniczeń LIC,
III rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze; termin należy ustalić z 
prowadzącym poprzez e-mail

aktywność na zajęciach; wykonanie w 
formie prezentacji wystawy dotyczącej 
archiwaliów przechowywanych w 
archiwach prywatnych i rodzinnych

31 maja 2022; 07 
czerwca 2022; 14 
czerwca 2022

Julkowska Violetta,
prof. zw. dr hab.

Dydaktyka historii cz. 2 Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

kolokwium pisemne z terści zgodnie z 
sylabusem wykłądu 

egzamin ustny w sesji 
egzaminacyjnej 

Julkowska Violetta,
prof. zw. dr hab.

Literackie reprezentacje 
przeszłości 

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

wykonanie samodzienego lub 
zespołowego projektu 

na ostatnich zajęciach 

Julkowska Violetta,
prof. zw. dr hab.

Kultura historyczna cz. II Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

wykonanie samodzienego lub 
zespołowego projektu/prezentacji  

na ostatnich zajęciach 

Julkowska Violetta,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie  bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie przygotowanie pracy dyplomowej egzamin w sesji 

Julkowska Violetta,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie  bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie przygotowanie kolejnych rozdziałów zaliczenie w sesji 



Kasprzak-Peda Katarzyna,
mgr

Język łaciński bez ograniczeń LIC,
I rok

LEK dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie kolokwiów cząstkowych kolokwia cząstkowe 
odbywają się na 
zajęciach w trakcie 
trwania semestru

Kołodziejczyk Katarzyna,
mgr

Lektorat języka 
angielskiego

bez ograniczeń LIC,
I rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność I aktywność na zajęciach; 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów (min. 60%)

Zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe

Kołodziejczyk Katarzyna,
mgr

Lektorat języka 
angielskiego

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność I aktywność na zajęciach; 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów (min. 60%)                                                            

Zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe

Konieczka-Śliwińska Danuta,
prof. UAM dr hab.

Podstawy dydaktyki Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny w formie testu 
kompetencyjnego, odpowiedzi na 
pytania są punktowane, ocena 
pozytywyna po uzyskaniu min. 50% 
łącznej sumy punktów          

28 czerwca 2022

Konieczka-Śliwińska Danuta,
prof. UAM dr hab.

Podstawy dydaktyki Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pisemna praca zaliczeniowa 20 czerwca 2022

Konieczka-Śliwińska Danuta,
prof. UAM dr hab.

Edukacja historyczno-
regionalna - projekt 
badawczy

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pisemna praca zaliczeniowa wraz z jej 
prezentacją na forum grupy

14 czerwca 2022

Konieczka-Śliwińska Danuta,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
prezentacji całości pracy licencjackiej

20 czerwca 2022

Konieczka-Śliwińska Danuta,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
prezentacji poszczególnych 
rozdziałów pracy magisterskiej

20 czerwca 2022

Kościelniak Karol,
dr

Warsztat pracy historyka 
wojskowego

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

projekt 9 czerwca 2022

Kościelniak Karol,
dr

Broń i barwa w 
nowożytności

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

kolokwium pisemne 9 czerwca 2022

Kościelniak Karol,
dr

Wojna w średniowieczu Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie ustne 20 czerwca 2022

Kościelniak Karol,
dr

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

zaliczenie w trybie indywidualnym 
kolejnego etapu prac nad licencjatem

oddanie napisanej pracy licencjackiej 4 lipca 2022

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

praca własna: przygotowywanie pracy 
magisterskiej

oddanie napisanej pracy magisterskiej ostatnie zajęcia

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

praca własna: przygotowywanie pracy 
licencjackiej

oddanie napisanej pracy licencjackiej ostatnie zajęcia

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Praktyczna nauka j. 
greckiego

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

LEK obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

praca tłumaczeniowa na zajęciach, praca 
domowa

praca na zajęciach ostatnie zajęcia

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.

Praktyczna nauka j. 
łacińskiego

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

LEK obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

praca tłumaczeniowa na zajęciach, praca 
domowa

praca na zajęciach ostatnie zajęcia

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Tolkien i historia. Tworzenie 
czy odtwarzanie przeszłości 

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

praca pisemna uzgodniona z 
prowadzącym

zadanie pisemne na ocenę dobrą - 
komentarz do tekstu źródłowego, 
praca semestralna na ocenę bardzo 
dobrą na temat uzgodniony z 
prowadzącym

27-30 czerwca 2022



Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie I bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

zadania pisemne uzgodnione z 
prowadzącyn

Kolejne etapy przygotowania pracy 
dyplomowej (bibliografia, konstrukcja, 
rozdziały). Praca z tekstami 
źródłowymi.

W uzgodnieniu z 
prowadzącym

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie II bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

zadania pisemne uzgodnione z 
prowadzącyn

Kolejne etapy przygotowania pracy 
dyplomowej (bibliografia, konstrukcja, 
rozdziały). Praca z tekstami 
źródłowymi.

Do 30 czerwca 2022

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

zadania pisemne uzgodnione z 
prowadzącyn

Kolejne etapy przygotowania pracy 
dyplomowej (bibliografia, konstrukcja, 
rozdziały). Praca z tekstami 
źródłowymi.

W uzgodnieniu z 
prowadzącym

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny: 3 tematy (2 z 
wykładów, 1 z podanej listy), z których 
wybiera się 2

27-30 czerwca 2022

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny: 3 tematy (2 z 
wykładów, 1 z podanej listy), z których 
wybiera się 2

27-30 czerwca 2022

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny: 3 tematy (2 z 
wykładów, 1 z podanej listy), z których 
wybiera się 2

27-30 czerwca 2022

Kraszewski Igor,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny: 3 tematy (2 z 
wykładów, 1 z podanej listy), z których 
wybiera się 2

27-30 czerwca 2022

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Czas i przestrzeń w 
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

nieobecność (powyżej dwóch) jest 
usprawiedliwiona pod warunkiem 
przedstawienia zwolnienia lekarskiego

aktywna obecność na zajęciach, 
zdane pisemne kolokwium 
zaliczeniowe z tematyki zajęć

9 czerwca 2022

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Chrześcijaństwo w 
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny obejmujący 
tematykę zajęć

27 czerwca 2022

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie udokumentowane postępy w 
przygotowaniu pracy magisterskiej

20 czerwca 2022

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie przedłożenie koncepcji pracy 
magisterskiej

wpis do 4 lipca 2022

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie złożenie pracy magisterskiej wpis do 4 lipca 2022

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 22 cerwca 2022

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Granice w świecie 
starożytnym: swój-
obcy.Granice etniczne, 
językowe, kulturowe i 
religijne w starożytnosci

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

test 14 czerwca 2022

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Na granicach świata 
rzymskiego

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

test 9 czerwca 2022



Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Wojskowość XX i XXI wieku Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

student odrabia opuszczone zajęcia we 
własnym zakresie

aktywność na zajęciach, 
przygotowanie wymaganych 
projektów i analiz

21 czerwca 2022

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Broń i barwa w XX i XXI 
wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

student odrabia opuszczone zajęcia we 
własnym zakresie

aktywność na zajęciach, 
przygotowanie wymaganych 
projektów i analiz

21 czerwca 2022

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Wpływ postępu techniki na 
przemiany w wojskowości

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
I rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

student odrabia opuszczone zajęcia we 
własnym zakresie

aktywność na zajęciach, 
przygotowanie wymaganych 
projektów i analiz

21 czerwca 2022

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Zastosowanie kartografii w 
badaniach 
historycznowojskowych

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
I rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

student odrabia opuszczone zajęcia we 
własnym zakresie

aktywność na zajęciach, 
przygotowanie wymaganych 
projektów i analiz

21 czerwca 2022

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Rola dowódców w dziejach Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

student odrabia opuszczone zajęcia we 
własnym zakresie

aktywność na zajęciach, 
przygotowanie wymaganych 
projektów i analiz

21 czerwca 2022

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Semianrium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM realizacja wyznaczonych 
zadań, indywidualna 
praca ze studentem

student odrabia opuszczone zajęcia we 
własnym zakresie

przygotowanie całości pracy 
licencjackiej

21 czerwca 2022

Kruszyński Bartosz,
prof. UAM dr hab.

Semianrium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM realizacja wyznaczonych 
zadań, indywidualna 
praca ze studentem

student odrabia opuszczone zajęcia we 
własnym zakresie

przygotowanie całości pracy 
magisterskiej

21 czerwca 2022

Kujawa Jakub,
dr

Badania dziejów 
gospodarczych

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
przedstawionej prezentacji 
multimedialnej oraz aktywności na 
zajęciach

wpis na ostatnich 
zajęciach

Kujawa Jakub,
dr

Badania dziejów 
gospodarczych

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
przedstawionej prezentacji 
multimedialnej oraz aktywności na 
zajęciach

wpis na ostatnich 
zajęciach

Kujawiński Jakub,
dr hab.

Analiza źródła 
średniowiecznego

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność za zajęciach; 
przygotowanie prezentacji dotyczącej 
wybranego źródła z epoki 
średniowiecznej

17 czerwca 2022

Kujawiński Jakub,
dr hab.

Starożytności ludów 
"barbaricum"

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność za zajęciach; zaliczenie 
kolokwium z tematyki zajęć

17 czerwca 2022

Kujawiński Jakub,
dr hab.

Łacina średniowieczna Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie do zajęć; zaliczenie 
kolokwium końcowego (samodzielny 
przekład krótkiego fragmentu tekstu 
średniowiecznego i identyfikacja 
wybranych form gramatycznych)

9 czerwca 2022

Kujawiński Jakub,
dr hab.

Łacina średniowieczna Historia, specjalność:
Mediewistyka

MGR,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie do zajęć; zaliczenie 
kolokwium końcowego (samodzielny 
przekład krótkiego fragmentu tekstu 
średniowiecznego i identyfikacja 
wybranych form gramatycznych)

13 czerwca 2022

Lachowicz Magdalena,
dr

Zarządzenie informacją Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

WAR zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie prezentacja 17 czerwca 2022

Lisiecka Ewa,
mgr

Lektorat języka 
niemieckiego

bez ograniczeń LIC,
I rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność i aktywność na zajęciach, 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów( min 60%)

zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe



Lisiecka Ewa,
mgr

Lektorat języka 
niemieckiego

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność i aktywność na zajęciach, 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów( min 60%)

zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe

Liwerska Aneta,
mgr

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

ustalane indywisualnie z prowadzącą praca pisemna 15 czerwca 2022

Losik-Sidorska Aleksandra,
dr

Archiwa w nowoczesnym 
społeczeństwie  

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

projekt realizowany w grupach 9 czerwca 2022

Losik-Sidorska Aleksandra,
dr

Teoria i metodyka 
archiwalna

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

kolokwium pisemne (wybrane pojęcia 
z zakresu metodyki archiwalnej); 
projektu realizowany w grupach 
(uporządkowanie i opracowanie 
spuścizny)

kolokwium 28 kwietnia 
2022; termin oddania 
projektów 9 czerwca 
2022

Losik-Sidorska Aleksandra,
dr

Archiwalne pomoce 
informacyjne

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

 projektu realizowany w grupach 
(uporządkowanie i opracowanie 
dokumentacji wytworzonej w ramach 
projektu unijnego)

12 maja 2022

Luther Andreas,
prof.

Roman numismatics bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

zgodnie  ustaleniem zprowadzącym aktywność na zajęciach oraz możliwa 
forma pisemna ustalona z 
prowadzącym

sesja letnia

Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Wprowadzenie do kultury 
politycznej i medialnej 

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
I rok

ĆW obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy kolokwium ustne 20 czerwca 2022

Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Polska myśl polityczna XX 
wieku

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność podczas zajęć oraz 
przygotowanie  prezentacji

20 czerwca 2022

Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

student uczestniczy w konsultacjach w 
terminie ustalnym z wykładowcą

przygotowanie pracy licencjackiej 20 czerwca 2022

Łazuga Waldemar,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

student uczestniczy w konsultacjach w 
terminie ustalnym z wykładowcą

przygotowanie pracy magisterskiej 20 czerwca 2022

Łeszyk Piotr,
mgr

Język łaciński bez ograniczeń LIC,
I rok

LEK dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

po przekroczeniu dozwolonego limitu, 
nieobecności będą wymagały zaliczenia 
w czasie dyżuru, w sposób wskazany 
przez prowadzącego zajęcia; 
nieobecności zostaną usprawiedliwione, 
po przesłaniu zwolnienia lekarskiego

zaliczenie kolokwiów cząstkowych kolokwia cząstkowe 
odbywają się na 
zajęciach w trakcie 
trwania semestru

Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

brak złożenie pracy licencjackiej do 30 września 2022

Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

brak złożenie pracy magisterskiej do 30 września 2022

Mamczak-Gadkowska Irena,
prof. UAM dr hab.

Podstawy archiwistyki Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 17 czerwca 2022

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 egzamin pisemny 14 czerwca 2022

Manyś Bernadetta,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wiek - ćwiczenia

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytwne zaliczenie testu 
faktograficznego, przygotowanie 
prezentacji, zaliczenie lektur

20 czerwca 2022 
(ostatnie zajęcia w 
semestrze)



Manyś Bernadetta,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-
XVIII wiek - ćwiczenia

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytywne zaliczenie testu 
faktograficznego, przygotwanie 
prezentacji, zaliczenie lektur

20 czerwca 2022 
(ostatnie zajęcia w 
semestrze)

Manyś Bernadetta,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

referowanie postępów prac, 
aktywność na seminarium, 
przedstawienie wstępnego planu 
pracy lub konspektu, ocena kolejnych 
dostarczanych fragemntów pracy

do końca sesji

Manyś Bernadetta,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

referowanie postępów prac, 
aktywność na seminarium, 
przedstawienie wstępnego planu 
pracy lub konspektu, ocena kolejnych 
dostarczanych fragemntów pracy

do końca sesji

Marchlewicz Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Wykład mistrzowski: Pax 
Britannica. Wielka Brytania 
w latach 1815-1914

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

WYK obecność obowiązkowa ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

kolokwium ustne 21 czerwca 2022

Marchlewicz Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Imperium Brytyjskie: 
narodziny, wzlot, upadek

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywny udział w zajęciach 21 czerwca 2022

Marchlewicz Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Dzieje świata 
anglosaskiego:historia 
Anglii i USA w świetle 
wybranych tekstów 
źródłowych

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywny udział w zajęciach 21 czerwca 2022

Marchlewicz Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

w ustaleniu z prowadzącym przedstawienie pełnego konspektu i 
bibliografii pracy oraz 
udokumentowanie stanu 
zaawansowania prac badawczych

22 czerwca 2022

Marchlewicz Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

w ustaleniu z prowadzącym przedstawienie gotowej pracy 
magisterskiej

22 czerwca 2022

Mariani Andrea,
dr

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku - ćwiczenia 

Historia ogólna LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytywne zaliczenie testu 
faktograficznego, pisemne zaliczenie 
lektur, praca semestralna

31 maja (praca 
semestralna), 14 
czerwca 2022 
(zaliczenie lektur)

Mariani Andrea,
dr

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku - ćwiczenia 

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytywne zaliczenie testu 
faktograficznego, pisemne zaliczenie 
lektur, praca semestralna

31 maja (praca 
semestralna), 20 
czerwca 2022 
(zaliczenie lektur)

Mariani Andrea,
dr

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku - ćwiczenia 

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytywne zaliczenie testu 
faktograficznego, pisemne zaliczenie 
lektur, praca semestralna

31 maja (praca 
semestralna), 20 
czerwca 2022 
(zaliczenie lektur)

Mariani Andrea,
dr

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku - ćwiczenia 

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytywne zaliczenie testu 
faktograficznego, pisemne zaliczenie 
lektur, praca semestralna

31 maja (praca 
semestralna), 16 
czerwca 2022 
(zaliczenie lektur)

Mariani Andrea,
dr

Historia powszechna XVI-
XVIII wieku - ćwiczenia 

Historia ogólna LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

pozytywne zaliczenie testu 
faktograficznego, pisemne zaliczenie 
lektur, prezentacja

31 maja (prezentacja), 
20 czerwca 2022 
(zaliczenie lektur)



Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Monarchie Przemyślidów, 
Piastów i Arpadów – 
powiązania i oddziaływania 
polityczno-kulturowe 

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność - min 60 % brak przygotowanie prezentacji 30 czerwca 2022

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Państwo czeskie i jego 
rozwój na tle europejskim 
(zajęcia 
ogólnouniwersyteckie) 

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

WYK obecność - min 60 % brak kolokwium ustne 30 czerwca 2022

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Język czeski, cz. 2 bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie tłumaczenia tekstu 30 czerwca 2022

Matla Marzena,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie zasadniczej części 
pracy licencjackiej

30 czerwca 2022

Mendonça Marino Taynna,
mgr  

Decolonizing historical 
thinking

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy Przygotowanie prezentacji 
(indywidualnie lub w grupie)

do końca semestru

Menz Mariusz,
dr

Formy wypowiedzi 
akademickiej

Historia ogólna LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie recenzji (omówienia 
recenzyjnego) wybranego tekstu 
historiograficznego (uzgodnionego z 
prowadzacym)

20 czerwca 2022

Menz Mariusz,
dr

Analiza dyskursu 
politycznego i medialnego

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie prezentacji lub udział 
w debacie oksfordzkiej oraz 
przygotowanie raportu  z analizy 
wybranego wątku będącego 
przedmiotem polskiego  dyskursu 
politycznego 

9 czerwca 2022

Menz Mariusz,
dr

Seminariun licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie pracy licencjackiej 20 czerwca 2022

Menz Mariusz,
dr

Monitoring mediów w Polsce Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie prezentacji oraz 
opracowanie raportu  z monitoringu 
mediów w Polsce (studium przypadku)

20 czerwca 2022

Michalski Maciej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przedstawienie ukończonej pracy 
licencjackiej

do 4 lipca 2022

Mikołajczak Tytus,
dr

Piśmiennictwo Starożytnego 
Bliskiego Wschodu: Wstęp 
do języka i literatury 
sumeryjskiej

bez ograniczeń LIC,
III rok

LEK dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie pisemne 24 czerwca 2022

Mikołajczak Tytus,
dr

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

napisana praca licencjacka 04 lipca 2022

Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX i 
XXI w.

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy 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

do ustalenia indywidualnie 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

nie dotyczy ergzamin ustny po ostatnim wykładzie



Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

Teoria i praktyka stosunków 
miedzynarodowych

bez ograniczeń LIC,
III rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

prezentacja i aktywność na ostatnim spotkaniu

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

21 września 2022

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

4 lipca 2022

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

21 września 2022

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia ogólna LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny lub pisemny (do 
wyboru); pytania otwarte; egzamin 
poprawkowy - ustny

21 lub 28 czerwca 
2022; egzamin ustny - 
ustalany indywidualnie

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny lub pisemny (do 
wyboru); pytania otwarte; egzamin 
poprawkowy - ustny

egzamin pisemny 28 
czerwca 2022; 
egzamin ustny - 
ustalany indywidualnie

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny lub pisemny (do 
wyboru); pytania otwarte; egzamin 
poprawkowy - ustny

egzamin pisemny 28 
czerwca 2022; 
egzamin ustny - 
ustalany indywidualnie

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Język grecki z elementami 
kultury antycznej cz.2

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW obecność obowiązkowa 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  razie 
potrzeby, np. w przypadku 
usprawiedliwionych nieobecności – 
kolokwium zaliczeniowe pozwalające 
wykazać się umiejętnością przekładu 
tekstu

20 czerwca 2022

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Podróże starożytnych 
Greków i Rzymian 

bez ograniczeń LIC,
II rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ustalane indywidualnie z prowadzącym aktywność na zajęciach oraz 
zaliczenie ustne lub pisemne

20 czerwca 2022

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

ustalane indywidualnie z prowadzącym stopień zaawansowania pracy 
magisterskiej

20 czerwca 2022

Naftńska Magdalena,
mgr

Język łaciński bez ograniczeń LIC,
I rok

LEK dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

po przekroczeniu dozwolonego limitu, 
nieobecności będą wymagały zaliczenia 
w czasie dyżuru, w sposób wskazany 
przez prowadzącego zajęcia; 
nieobecności zostaną usprawiedliwione, 
po przesłaniu zwolnienia lekarskiego

zaliczenie kolokwiów cząstkowych kolokwia cząstkowe 
odbywają się na 
zajęciach w trakcie 
trwania semestru

Napierała Anita,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

udział w seminariach, systematyczna 
praca nad tekstem, przygotowanie 
konspektu pracy oraz I rozdziału wraz 
ze spisem treści

w trakcie sesji letniej 
2021/22

Napierała Anita,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

udział w seminariach, systematyczna 
praca nad tekstem, ukończenie pracy 
dyplomowej

w trakcie sesji letniej 
2021/22

Nikodem Jarosław,
prof. zw. dr hab.

Wielkie dyskusje w 
mediewistyce 

Historia, specjalność:
Mediewistyka

MGR,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność podczas zajęć sesja



Nikodem Jarosław,
prof. zw. dr hab.

Myśl i praktyka polityczna w 
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny sesja

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie I rok - prezentacja owoców kwerendy 
archiwalnej, lub napisanego 
fragmentu rozdziału.II roku - obrona 
pracy magisterskiej

I rok - w chwili 
przedstawienia 
owoców pracy. II roku - 
w dniu obrony pracy 
magisterskiej.

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do ustalenia indywidualnie napisanie pracy licencjackiej Z chwilą napisania 
pracy licencjackiej

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI 
wieku

Historia ogólna LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

każda ponadwymiarowa nieobecność 
wymaga napisania pracy pisemnej na 
temat zadany przez prowadzącego 
zajęcia

zdanie wszystkich ponadplanowych 
nieobecności, aktywność na zajęciach  
i realizacja projektu

15 czerwca 2022

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI 
wieku

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

każda ponadwymiarowa nieobecność 
wymaga napisania pracy pisemnej na 
temat zadany przez prowadzącego 
zajęcia

zdanie wszystkich ponadplanowych 
nieobecności, aktywność na zajęciach  
i realizacja projektu

15 czerwca 2022

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI 
wieku

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

każda ponadwymiarowa nieobecność 
wymaga napisania pracy pisemnej na 
temat zadany przez prowadzącego 
zajęcia

zdanie wszystkich ponadplanowych 
nieobecności, aktywność na zajęciach  
i realizacja projektu

15 czerwca 2022

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI 
wieku

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

każda ponadwymiarowa nieobecność 
wymaga napisania pracy pisemnej na 
temat zadany przez prowadzącego 
zajęcia

zdanie wszystkich ponadplanowych 
nieobecności, aktywność na zajęciach  
i realizacja projektu

15 czerwca 2022

Pacanowska Regina,
prof. UAM dr hab.

Badania dziejów 
gospodarczych

bez ograniczeń MGR,
I rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność,ustna prezentacja 
wygłaszana podczas zajęć

15 czerwca 2022

Pacanowska Regina,
prof. UAM dr hab.

Wielcy przedsiębiorcy na tle 
swoich czasów

bez ograniczeń LIC,
II rok

WYK obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywność,projekt "Polscy 
przedsiębiorcy"; ustna prezentacja

14 czerwca 2022

Paczos Sebastian,
prof. UAM dr hab.

Historia mediów Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy zaliczenie w formie pisemnego testu - 
ocena pozytywna po uzyskaniu min. 
60% łącznej sumy punktów

13 czerwca 2022

Paczos Sebastian,
prof. UAM dr hab.

Idee polityczne w Europie 
XX w.

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egazamin ustny 22 czerwca 2022

Paczos Sebastian,
prof. UAM dr hab.

Idee polityczne w Europie 
XX w.

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

nieobecności powyżej jedej 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

14 czerwca 2022

Paczos Sebastian,
prof. UAM dr hab.

Instytucje polityczne i media 
w XX wieku

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

nieobecności powyżej jedej 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

15 czerwca 2022

Paczos Sebastian,
prof. UAM dr hab.

Funkcje partii politycznych Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

do ustalenia indywidualnie zaliczenie w formie pisemnego testu - 
ocena pozytywna po uzyskaniu min. 
60% łącznej sumy punktów

15 czerwca 2022



Parucka Ewa,
mgr

Lektorat języka 
angielskiego

bez ograniczeń LIC,
I rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność I aktywność na zajęciach; 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów (min. 60%)

zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe

Parucka Ewa,
mgr

Lektorat języka 
angielskiego

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność I aktywność na zajęciach; 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów (min. 60%)                                                            

zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe

Paszkiewicz Jędrzej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie Historia ogólna LIC,
III rok

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

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

I semestr - przygotowanie konspektu 
pracy licencjackiej, regularne 
konsultacje i relacje na temat 
postępów w przygotowaniu pracy 
(kwerendy, kompletowanie bibliografii 
itp.); II semestr - złożenie gotowej 
pracy licencjackiej

21 czerwca 2022

Paszkiewicz Jędrzej,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia ogólna MGR,
I-II rok 

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

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

I rok - przygotowanie konspektu pracy 
magierskiej, regularne konsultacje i 
relacje na temat postępów w 
przygotowaniu pracy (kwerendy, 
kompletowanie bibliografii itp.); II rok - 
złożenie gotowej pracy magisterskiej 

21 czerwca 2022

Pentek Zdzisław,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

do ustalenia indywidualnie złożna praca magisterska lub jej 
części, w zależnosci od tego, czy jest 
to I czy II rok seminarium

do 20 czzerwca 2022

Podruczny Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Muzealnictwo wojskowe Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

WAR nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

do ustalenia indywidualnie przygotowanie trzech referatów na 
wybrane tematy

referaty mają być 
zaprezentowane w 
toku zajęć, do 20 
czerwca 2022

Podruczny Grzegorz,
prof. UAM dr hab.

Znaczenie punktów oporu w 
XIX i XX wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 21 czerwca 2022

Powęska Monika,
mgr

Lektorat języka 
angielskiego

bez ograniczeń LIC,
I rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność I aktywność na zajęciach; 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów (min. 60%)                                                            

zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe

Powęska Monika,
mgr

Lektorat języka 
angielskiego

bez ograniczeń LIC,
II rok

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

obecność I aktywność na zajęciach; 
należy pozytywnie zaliczyć większość 
kolokwiów (min. 60%)                                                            

zaliczenie - do końca 
sesji; egzamin – termin 
wyznacza Studium 
Językowe

Praczyk Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX-
XXI wieku

Historia ogólna LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

kolokwium; aktywność 20 czerwca 2022

Praczyk Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Wprowadzenie do studiów 
niemcoznawczych: Polsko-
niemieckie historie lokalne. 
XIX – XXI wiek

bez ograniczeń LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

esej - praca pisemna, aktywność 20 czerwca 2022

Praczyk Małgorzata,
prof. UAM dr hab.

Studia postkolonialne. 
Teoria i praktyki

bez ograniczeń LIC,
III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

esej - praca pisemna, aktywność 20 czerwca 2022

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

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu - przegląd źródeł

Historia ogólna LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

znajomość materiału obowiązującego 
na zajęciach

ostatnie zajęcia w 
semestrze

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

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu - przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

znajomość materiału obowiązującego 
na zajęciach

ostatnie zajęcia w 
semestrze



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

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu - przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

znajomość materiału obowiązującego 
na zajęciach

ostatnie zajęcia w 
semestrze

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

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu - przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

znajomość materiału obowiązującego 
na zajęciach

ostatnie zajęcia w 
semestrze

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

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu - przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

znajomość materiału obowiązującego 
na zajęciach

ostatnie zajęcia w 
semestrze

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

Historia starożytnej Grecji i 
Rzymu

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy pełna znajomość historii starożytnej 
Grecji i Rzymu (znajomość materiału 
przepracowanego na ćwiczeniach i na 
wykładzie oraz znajomość polecanej 
literatury przedmiotu)

letnia sesja 
egzaminacyjna

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywny udział w seminarium; 
dyskusja nad przygotowywanymi 
fragmentami tekstu

w czasie trwania zajęć

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

 Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywny udział w seminarium; 
dyskusja nad przygotowywanymi 
fragmentami tekstu

w czasie trwania zajęć

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Rzym i Grecja we 
współczesnej popkulturze

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywny udział w trakcie zajęć, 
recenzja wybranej książki

w trakcie sesji

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Monographic lecture: War 
and Warfare in Late 
Antiquity

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy aktywny udział w czasie zajęć, praca 
pisemna lub prezentacja

w trakcie sesji

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Sztuka wojenna świata 
starożytnego

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

KON dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywny udział w trakcie zajęć, 
kolokwium ustne

ostatnie zajęcia w 
semestrze

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Teorie wojskowości 
bizantyńskiej

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

ĆW dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

aktywny udział w trakcie zajęć, 
recenzja pisemna wybranej książki

w trakcie sesji

Różycki Łukasz,
prof. UAM dr hab.

Z dziejów wojskowości 
rzymskiej i bizantyńskiej

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy praca pisemna w trakcie sesji

Rydz Romuald,
dr

Współczesne ruchy i 
konflikty polityczne

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin 22 czerwca 2022

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

20 czerwca 2022

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-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

20 czerwca 2022



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; 
tudent 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 

20 czerwca 2022

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Ukraina i Rosja - między 
miłością na nienawiścią: Od 
rozpadu ZSRR do 
materializacji idei Noworosji

bez ograniczeń MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy prezentacja wybranego zagadnienia z 
obszaru będącego przedmiotem zajęć

16 czerwca 2022

Sawicz Agnieszka,
prof. UAM dr hab.

Służby specjalne i ich rola w 
dziejach Polski, cz. II: 
Gwiazdy służb i służby pod 
czerwoną gwiazdą, czyli o 
służbach specjalnych w 
Polsce i państwach 
komunistycznych

bez ograniczeń MGR,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy przygotowanie i prezentacja 
przygotowanego przez studenta 
projektu obejmującego obszar będący 
przedmiotem zajęć

16 czerwca 2022

Skibiński Edward,
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

letnia sesja 
egzaminacyjna

Skibiński Edward,
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

letnia sesja 
egzaminacyjna

Skibiński Edward,
prof. UAM dr hab.

Nauki pomocnicze historii Historia ogólna LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy znajomość problematyki poruszanej 
na wykładzie i przeczytanie literatury 
wskazanej przez prowadzącego

letnia sesja 
egzaminacyjna

Skotarczak Dorota,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

praca licencjacka 30 czerwca 2022

Skotarczak Dorota,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie do pisania pracy 
magisterskiej

30 czerwca 2022

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

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie pisemne; praca 30 czerwca 2022

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.

Dydaktyka performatywna Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

autoprezentacja "Nauczyciel historii w 
działaniu"

do 15 maja 2022

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.

Dydaktyka performatywna Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

scenaeiusz działania, 
performatywnego, autoprezentacja 
"Nauczyciel historii w działaniu"  

do 22 czerwca 2022

Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.

Edukacja międzykulturowa Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

scenariusz lekcji/zajęć/treści 
międzykulturowe 

do 22 czerwca 2022 

Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia ogólna LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa wiedzę z zajęć, na których było się 
nieobecną/nieobecnym należy uzupełnić 
we własnym zakresie

wykonanie zadań przewidzianych w 
ramach zajęć składa się na ocenę 
końcową

20 czerwca 2022 r.

Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa wiedzę z zajęć, na których było się 
nieobecną/nieobecnym należy uzupełnić 
we własnym zakresie

wykonanie zadań przewidzianych w 
ramach zajęć składa się na ocenę 
końcową

15 czerwca 2022



Solarska Maria,
prof. UAM dr hab.

Metodologia historii Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

KON obecność obowiązkowa wiedzę z zajęć, na których było się 
nieobecną/nieobecnym należy uzupełnić 
we własnym zakresie

wykonanie zadań przewidzianych w 
ramach zajęć składa się na ocenę 
końcową

9 czerwca 2022

Sosnowski Miłosz,
dr

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM nieobecność 
usprawiedliwiona przed 
lub po seminarium

konsultacje z prowadzącym nadsyłanie kolejnych fragmentów 
pracy licencjackiej

przed letnią sesją 
egzaminacyjną

Srodecki Paul,
dr

(Nie)znane sąsiedztwo – 
krótka historia Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy kolokwium do końca semestru

Srodecki Paul,
dr

Monarchie złożone jako 
dezyderat mediewistyki 
europejskiej

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy prezentacja multimedialna do końca semestru

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

Historia XVI-XVIII wieku - 
przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa; 
przygotowanie do zajęć

zaliczenie uzasadnionej nieobecności na 
dyżurze (tematyka zajęć i stosowna 
literatura przedmiotu)

zaliczone zajęcia (obecności, 
przygotowanie); zdane zaliczenie 
pisemne (przewidziane tylko dwa 
podejścia); możliwość zwolnienia z 
zaliczenia pisemnego aktywnych 
studentów

1 podejście do 
zaliczenia pisemnego - 
ostatnie zajęcia; 2 
podejście po ok. 
dwóch tygodniach od 
pierwszego (termin 
będzie ustalony z 
zainteresowanymi 
studentami)

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa konsultacja z prowadzącym napisanie pracy semestr letni

Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
II rok

SEM obecność obowiązkowa konsultacja z prowadzacym napisanie pracy semestr letni

Stryjkowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Metodyka opracowania 
dokumentacji współczesnej

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I-III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 21 czerwca 2022

Stryjkowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Teoria i metodyka Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 21 czerwca 2022

Stryjkowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Zarządzanie archiwami Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 23 czerwca 2022

Stryjkowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

WAR zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie i przedstawienie 
prezentacji

do 30 czerwca 2022

Stryjkowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Regionalistyka i dzieje 
archiwów wielkopolskich

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

KON zgodnie z ustaleniem z 
prowadzącym

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

uczestnictwo w zajęciach, 
przygotowanie i przedstawienie 
prezentacji

do 30 czerwca 2022

Stryjkowski Krzysztof,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjackie Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

do uzgodnienia z prowadzącym przygotowanie i obrona pracy 
licencjackiej

do 30 września 2022

Strykowska -Nowakowska 
Justyna,
dr

Podstawy pedagogiki dla 
nauczycieli cz. 1

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin czerwiec 2022, 
poprawka we wrześniu 
2022

Strykowska -Nowakowska 
Justyna,
dr

Podstawy pedagogiki dla 
nauczycieli cz. 1

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

wykonanie prezentacji 01 maja 2022

Strykowska -Nowakowska 
Justyna,
dr

Podstawy pedagogiki dla 
nauczycieli cz. 2

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przygotowanie i przedstwienie 
projektu wychowawczego 

kwiecień - maj 2022



Strykowska -Nowakowska 
Justyna,
dr

Laboratorium pedagogiczne 
cz.2 - przygotowanie do 
praktyk w szkole 
ponadpodstawowej 

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

LAB obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

wykonanie prezentacji kwiecień - maj 2022

Strykowska -Nowakowska 
Justyna,
dr

Laboratorium 
psychologiczne cz.2 - 
przygotowanie do praktyk w 
szkole ponadpodstawowej 

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

LAB obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

wykonanie prezentacji kwiecień - maj 2022

Strykowska -Nowakowska 
Justyna,
dr

Laboratorium 
psychologiczne cz.2 - 
ewaluacja praktyk w szkole 
ponadpodstawowej 

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
I rok

LAB obecność obowiązkowa 
max. 3 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

przedstwawienie raportu z odbytych 
praktyk

maj - czerwiec 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX i XXI wieku - 
przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
kolokwium obejmującego zagadnienia 
omawiane na zajęciach

20 czerwca 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX i XXI wieku - 
przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
kolokwium obejmującego zagadnienia 
omawiane na zajęciach

20 czerwca 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX i XXI wieku - 
przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
kolokwium obejmującego zagadnienia 
omawiane na zajęciach

20 czerwca 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX i XXI wieku - 
przegląd źródeł

Historia ogólna LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

Zaliczenie odbywa się na podstawie 
kolokwium obejmującego zagadnienia 
omawiane na zajęciach

15 czerwca 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX i XXI wieku - 
przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
kolokwium obejmującego zagadnienia 
omawiane na zajęciach

14 czerwca 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX i XXI wieku - 
przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
kolokwium obejmującego zagadnienia 
omawiane na zajęciach

14 czerwca 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Ludność wybranej 
miejscowości w 
Wielkopolsce w XVIII-XIX w. 
- opracowanie bazy danych 
cz. 2

bez ograniczeń LIC,
III rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
przedstawionej w formie pezentacji 
analizy wyników badań

14 czerwca 2022

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

SEM obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

ewentualne nadliczbowe nieobecności 
należy usprawiedliwić a materiał zaliczyć 
na dyżurze

zaliczenie odbywa się na podstawie 
oceny postępów w pracach 
badawczych

20 czerwca 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy 
przedsiębiorczości

Historia ogólna LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

prezentacja projektu na zajęciach 5 i 12 kwietnia 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy 
przedsiębiorczości

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

prezentacja projektu na zajęciach 5 i 12 kwietnia 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy 
przedsiębiorczości

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

prezentacja projektu na zajęciach gr.1:  5 i 12 kwietnia; 
gr. 2: 31 maja i 14 
czerwca 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy 
przedsiębiorczości

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

prezentacja projektu na zajęciach gr. 1:  6 i 13 kwietnia; 
gr. 2: 31 maja  i 15 
czerwca 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy 
przedsiębiorczości

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

prezentacja projektu na zajęciach  6 i 13 kwietnia 2022



Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Podstawy 
przedsiębiorczości

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

prezentacja projektu na zajęciach 31 maja  i 15 czerwca 
2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Przegląd źródeł - Grecja i 
Rzym

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
I rok

WAR obecność obowiązkowa 
max. 1 nieobecność w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

zaliczenie pisemne; aktywność na 
zajęciach

7 kwietnia 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Historia starozytnej Grecji i 
rzymu - ćwiczenia

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

zaliczenie pisemne; aktywność na 
zajęciach

13 czerwca 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM uczestnictwo w formie 
konsultacji, po 
uzgodnieniu terminu z 
prowadzącym

do uzgodnienia z prowadzącym przygotowanie gotowej do obrony 
pracy

do 21 wrzesnia 2022

Tatarkiewicz Anna,
prof. UAM dr hab.

Religie cesarstwa 
rzymskiego.

bez ograniczeń LIC,
I-III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

prezentacja projektu na zajęciach 30 maja, 6 i 13 
czerwca 2022

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.

Piśmiennictwo Starożytnego 
Bliskiego Wschodu: 
Akadyjskie piśmiennictwo 
historyczne

bez ograniczeń LIC,
II rok

LEK dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

zaliczenie ustne 24 czerwca 2022

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

napisana praca licencjacka 04 lipca 2022

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

MGR,
II rok

SEM dopuszczone 2 
nieobecności 
(konieczność nadrobienia)

indywidualnie ustalana z prowadzącą 
zajęcia

napisana praca magisterska 04 lipca 2022

von Güttner Sporzyński 
Darius,
dr

Historia Australii i jej 
pierwszych mieszkańców

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy Praca pisemna Na 2 tygodnie przed 
końcem semestru

Wojtkowiak Jakub,
prof. zw. dr hab.

Historia powszechna 
XX/XXI wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin ustny sesja letnia

Wojtkowiak Jakub,
prof. zw. dr hab.

Historia powszechna 
XX/XXI wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

na dyżurze prowadzącego w ciągu 
dwóch tygodni

aktywność na zajęciach, kolokwium 
faktograficzne

sesja letnia

Wojtkowiak Jakub,
prof. zw. dr hab.

Historia powszechna 
XX/XXI wieku

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
III rok

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

na dyżurze prowadzącego w ciągu 
dwóch tygodni

aktywność na zajęciach, kolokwium 
faktograficzne, prezentacja

sesja letnia

Wojtkowiak Jakub,
prof. zw. dr hab.

II wojna światowa w Europie bez ograniczeń LIC,
III rok

KON obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

na dyżurze prowadzącego w ciągu 
dwóch tygodni

aktywność na zajęciach, test 
faktograficzny

sesja letnia

Wojtkowiak Jakub,
prof. zw. dr hab.

Małe wojny Związku 
Radzieckiego do 1941 r.

bez ograniczeń MGR,
I-II rok 

ĆW obecność obowiązkowa 
max. 2 nieobecności w 
semestrze

na dyżurze prowadzącego w ciągu 
dwóch tygodni

aktywność na zajęciach, recenzja 
krytyczna monografii

ostatnie zajęcia w 
semestrze

Zwierzykowski Michał,
prof. zw. dr hab.

Rozwój form kancelaryjnych Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
I rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy egzamin pisemny 20 czerwca 2022

Zwierzykowski Michał,
prof. zw. dr hab.

Historia Polski XVI-XVIII 
wieku - wykład

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

LIC,
II rok

WYK obecność 
nieobowiązkowa

nie dotyczy przedtermin - egzamin ustny, I termin 
egzamin pisemny

przedtermin 20 
czerwca; I termin 27 
czerwca 2022

Zwierzykowski Michał,
prof. zw. dr hab.

Seminarium magisterskie bez ograniczeń MGR,
I rok

SEM obecność obowiązkowa nieobecności odrabiamy podczas 
indywidualnych konsultacji

referowanie postępów prac, 
przedstawienie planu pracy, 
bibliografii lub fragmentów pracy

do końca sesji



Zwierzykowski Michał,
prof. zw. dr hab.

Seminarium licencjakie bez ograniczeń LIC,
III rok

SEM obecność obowiązkowa nieobecności odrabiamy podczas 
indywidualnych konsultacji

złożenie pracy licencjackiej do końca sesji


