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Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
OGÓLNE ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEŃ
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
1. Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach jest
obowiązkowe. Uczestnictwo w wykładach na I roku studiów pierwszego stopnia jest
obowiązkowe jeśli tak zdecyduje koordynator przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest uprzednie zaliczenie wszystkich komponentów danego modułu.
Zatem jeśli dany przedmiot jest realizowany zarówno w formie konwersatoriów, jak
i wykładów, student jest zobowiązany zaliczyć obydwa ww. komponenty. Jeśli
zajęcia z przedmiotu odbywają się zarówno w semestrze zimowym oraz semestrze
letnim danego roku akademickiego, a egzamin obejmuje materiał zarówno z obydwu
ww. semestrów, student musi zaliczyć obydwa semestry.
2. O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje koordynator przedmiotu, lub, w
przypadku, gdy określony przedmiot nie ma koordynatora – prowadzący. Podstawą
do odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie materiału przez
studenta, duża liczba opuszczonych zajęć (1/2 zajęć lub więcej).
3. Na pierwszych zajęciach z przedmiotu prowadzący przedstawia szczegółowe zasady,
na jakich student otrzymuje zaliczenie. Jedynym uzasadnieniem nieobecności jest
zwolnienie lekarskie, które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia nie
później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w terminie zwolnienie
lekarskie, prowadzący powinien określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność w pojedynczych
przypadkach losowych, wówczas wyznaczony zostaje termin na odrobienie
materiału. Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) na 1/2 (lub
więcej) ćwiczeń, konwersatoriów lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z
brakiem zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub nawracająca choroba jest
podstawą do ubiegania się o urlop dziekański (§42 – §45 Regulaminu Studiów
UAM).
4. W przypadku przeniesienia z innej uczelni/kierunku już po rozpoczęciu zajęć,
nieobecności na zajęciach przed przeniesieniem nie będą brane pod uwagę, co nie
zwalnia studenta z obowiązku nadrobienia zaległości i zaliczenia materiału
omawianego na opuszczonych zajęciach.
5. O zaliczeniu modułu (przedmiotu) uzyskanego w ramach studiów na innej uczelni
lub innym kierunku decyduje dziekan.
6. W przypadku, gdy student nie zostanie dopuszczony do egzaminu (np. z powodu
niezaliczenia semestru), otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu.
7. W przypadku, jeśli student otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu (z powodu
braku zaliczenia semestru), może przystąpić do egzaminu poprawkowego dopiero
wtedy, gdy uzyska ocenę pozytywną ze wszystkich semestrów, w których był
realizowany określony przedmiot. Brak uzyskania oceny pozytywnej z
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semestru/semestrów, w których był realizowany określony przedmiot, uniemożliwia
przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
8. W przypadku egzaminu z PNJ (np. PNJR, PNJA, PNJU, itd.) konieczne jest
uprzednie zaliczenie PNJ z niższego roku, aby przystąpić do egzaminu na roku
wyższym. Terminy egzaminów ustalone są w taki sposób, żeby umożliwić
studentom przystąpienie najpierw do egzaminu na roku niższym.
9. Jeżeli w wyznaczonym terminie student nie przystąpi do egzaminu bez uzasadnionej
przyczyny, otrzymuje ocenę niedostateczną.
10. W przypadku odmowy zaliczenia zajęć albo uzyskania oceny niedostatecznej z
zajęć, dziekan ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych może zezwolić na
komisyjne zaliczenie przedmiotu/modułu. Student powinien wówczas złożyć
wniosek o komisyjne zaliczenie przedmiotu/modułu z uzasadnieniem w przeciągu 7
dni od odmowy zaliczenia przedmiotu/modułu. Komisyjne zaliczenie przedmiotu nie
jest możliwe w przypadku, kiedy student skorzystał z możliwości zaliczenia
poprawkowego. Forma zaliczenia komisyjnego ustalana jest przez dziekana w
porozumieniu z koordynatorem przedmiotu.
11. Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego egzaminu poprawkowego.
Ostatecznym terminem uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym) oraz
30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem rozliczeniowym jest rok
studiów). W przypadku, gdy student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może wnioskować o zgodę na
powtarzanie przedmiotu.
12. Zwolnienie lekarskie, które usprawiedliwia nieobecność na egzaminie, powinno być
dostarczone prowadzącemu egzamin nie później niż w przeciągu 7 dni od egzaminu.
13. W przypadku zakwestionowania prawidłowości przebiegu egzaminu, na wniosek
studenta złożony wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników
egzaminu, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny.
14. Indywidualna organizacja studiów uprawnia do ustalenia z prowadzącymi warunków
i terminów zaliczeń i egzaminów, ale w granicach danego roku akademickiego.
15. Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez wpis w systemie USOS. O
ocenie z zaliczeń i egzaminów ustnych student jest powiadamiany niezwłocznie po
zakończeniu zaliczenia/egzaminu, a ocena powinna być wprowadzona do USOS w
ciągu trzech dni roboczych od daty przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu. Oceny z
zaliczeń i egzaminów pisemnych powinny być wprowadzone nie później niż w
przeciągu 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia. Wszystkie oceny powinny być
wprowadzone do USOS nie później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy okresem rozliczeniowym jest
rok studiów. Oceny z zaliczeń powinny być wprowadzone do systemu USOS nie
później niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu z tego
przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach dziekan może przesunąć terminy
wprowadzania ocen do systemu USOS.
16. W przypadku, gdy student I lub II roku nie uzyska oceny pozytywnej z danego
przedmiotu ani w pierwszym terminie, ani w terminie poprawkowym, może
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wnioskować o powtarzanie przedmiotu z jednoczesną kontynuacją studiów na roku
wyższym. Jeśli student III roku nie uzyska oceny pozytywnej ani w pierwszym ani w
drugim terminie, może wnioskować o powtarzanie przedmiotu bez kontynuacji na
roku wyższym. W każdym przypadku dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie
najwyżej trzech modułów.
17. W przypadku powtarzania niezaliczonego przedmiotu Student jest zobowiązany do
uczęszczania na zajęcia z ww. powtarzanego modułu i zaliczania go na takich
samych zasadach jakie obowiązują studentów, którzy po raz pierwszy uczestniczą w
zajęciach. W sytuacji, gdy udział w zajęciach z powtarzanego przedmiotu jest
niemożliwy ze względu np. na pokrywanie się zajęć w planie, warunkiem uzyskania
zaliczenia z tych ww. przedmiotu jest skierowanie do Dziekana wniosku o
Indywidualną Organizację Studiów.
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ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Niniejsze warunki dotyczą modułów prowadzonych przez Zakład Języka
Rosyjskiego, tzn.:
- Gramatyka opisowa języka polskiego
- Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego
- Zarys gramatyki współczesnego języka rosyjskiego
- Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
- Wstęp do językoznawstwa
- Historia języka rosyjskiego
- Historia rosyjskiego języka literackiego
- Warsztaty tłumaczeniowe ustne
- Warsztaty tłumaczeniowe pisemne
- Metodologia badań językoznawczych
- Socjolingwistyka
- Język rosyjski czasów najnowszych w badaniach językoznawczych
- Fakultatywne przedmioty do wyboru (w zakresie studiów I stopnia)
- Seminarium licencjackie / Seminarium magisterskie
- Zajęcia specjalizacyjne

WARUNKI USPRAWIEDLIWIANIA I ODRABIANIA
NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH
1. Uczestnictwo
we
wszystkich
zajęciach
dydaktycznych
(konwersatoriach i ćwiczeniach) jest o b o w i ą z k o w e. Zatem
student powinien usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach
konwersatoryjnych i ćwiczeniach.
2. Opuszczone i usprawiedliwione nieobecności na zajęciach
dydaktycznych student zalicza na konsultacjach u prowadzącego
zajęcia z danego modułu (przedmiotu). Prowadzący zajęcia
odnotowuje w swojej dokumentacji uczestnictwo w konsultacjach
i zaliczenie zaległego materiału.
3. W wypadku odrabiania przez studenta opuszczonych zajęć z inną
grupą zalicza się jemu i usprawiedliwia nieobecność pod
warunkiem, że na odrabianych zajęciach realizowane są
identyczne treści programowe.

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA ZALICZENIA
ORAZ SKŁADANIA EGZAMINU

1. Moduł (przedmiot) kończy się zaliczeniem z notą lub egzaminem.
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2. Warunkiem zaliczenia danego modułu (przedmiotu) jest
uczestnictwo w zajęciach przewidzianych planem studiów,
zaliczenie treści programowych oraz zaliczenie treści
programowych ze wszystkich opuszczonych zajęć.
3. Student otrzyma zaliczenie modułu (przedmiotu) po zaliczeniu
wszystkich kolokwiów cząstkowych (pisemnych lub ustnych) w
trakcie semestru. O przewidywanych kolokwiach student
otrzymuje informację na początku semestru oraz co najmniej
tydzień przed jego przeprowadzeniem.
4. Jeśli program modułu (przedmiotu) przewiduje napisanie pracy
rocznej (lub semestralnej) – oddanie jej i pozytywna jej ocena
stanowi istotny warunek zaliczenia modułu (przedmiotu).
5. Nieobecność na więcej niż 50% zajęć z danego modułu
(przedmiotu) pozbawia studenta prawa otrzymania zaliczenia
końcowego.
6. Terminy zaliczenia/egzaminu końcowego podawane są do
wiadomości studenta najpóźniej na miesiąc przed ich
przeprowadzeniem przez prowadzącego zajęcia oraz na tablicy

ZASADY ZAPISYWANIA SIĘ NA EGZAMIN

1. Zapisy na egzamin ustny dokonywane są przez prowadzącego
zajęcia z danego modułu (przedmiotu) zgodnie z terminami
ogłoszonymi na tablicach ogłoszeń Instytutu oraz internetowej
stronie domowej Instytutu.
2. Egzamin pisemny odbywa się dla całości grupy lub roku zgodnie
z terminami podanymi przez prowadzącego moduł (przedmiot)
oraz ogłoszonymi na tablicy ogłoszeń Instytutu i internetowej
stronie domowej Instytutu.

TRYB OGŁASZANIA WYNIKÓW ZALICZENIA LUB
EGZAMINU
1. Wyniki zaliczenia modułu (przedmiotu) zostaną ogłoszone
indywidualnie i/lub drogą elektroniczną po spełnieniu wszystkich
określonych wcześniej wymogów.
2. Wyniki zaliczenia/egzaminu pisemnego zostają podane do
wiadomości studenta indywidualnie i/lub drogą elektroniczną w
ciągu 3 dni od ich przeprowadzenia.

TRYB DOKONYWANIA WPISÓW OCEN Z EGZAMINU LUB
ZALICZENIA

1. Uzyskiwanie wpisów do USOS-a zaliczeń oraz egzaminów
następuje niezwłocznie po spełnieniu przez studenta warunków,
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zgodnie z ogłoszonymi wcześniej terminami i wymogami.
2. Zgodnie z § 24 Regulaminu studiów „w przypadku, gdy student nie
przystąpi do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie bez
usprawiedliwionej
przyczyny,
dziekan
wpisuje
ocenę
niedostateczną (per absentiam)”.
Warunki dotyczące uzyskania zaliczenia z pozostałych modułów:
1.
2.
3.
4.

5.

Nazwa modułu
Rok studiów
Nazwisko prowadzącego

Technologia informacyjna
I rok I stopnia
mgr Grzegorz Straburzyński

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności na
zajęciach

W wypadku odrabiania przez studenta
opuszczonych zajęć z inną grupą – zalicza się
jemu i usprawiedliwia nieobecność pod
warunkiem, że na odrabianych zajęciach
realizowane są identyczne treści programowe.
Uczestnictwo w zajęciach jest o b o w i ą z k o
w e.
Dopuszcza się nieobecność na jednych
zajęciach w semestrze bez usprawiedliwienia
oraz kolejnych dwóch z usprawiedliwieniem.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia

Studenci wszystkich specjalności otrzymują
zaliczenie z notą pod koniec semestru.
Warunkiem
zaliczenia
przedmiotu
jest
zaliczenie każdego z modułów realizowanych
podczas zajęć. Dwa z nich studenci zaliczają
stacjonarnie, jeden zdalnie.

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Obowiązuje zaliczenie z oceną

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia zostaną przekazane studentom
ustnie w dniu odbycia końcowego zaliczenia.

8.

Tryb dokonywania wpisów
ocen z egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
niezwłocznie (w miarę możliwości technicznych
w wypadku indeksu elektronicznego) po
ogłoszeniu wyników zaliczenia.
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ZAKŁAD KOMPARATYSTYKI LITERACKO-KULTUROWEJ
1.

Nazwa modułu (przedmiotu)

Seminarium licencjackie
(Komparatystyka literacko-kulturowa)

2.

Rok studiów
(studia I stopnia)

3.

Nazwisko prowadzącego

4.

Warunki usprawiedliwienia i Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie
odrabiania nieobecności na trwania
semestru
dopuszcza
się
jedną
zajęciach
nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na
zajęciach. W przypadku kolejnych nieobecności
student jest zobowiązany do przedstawienia na
najbliższych zajęciach zaświadczenia lekarskiego.
Materiał wprowadzony na opuszczonych zajęciach
student powinien zaliczyć na konsultacjach w
formie wskazanej przez prowadzącego i w terminie
ustalonym z prowadzącym, obowiązkowo przed
przystąpieniem do zaliczenia końcowego (forma
ustnej
rozmowy).
Liczba
nieobecności
nieusprawiedliwionych (zgodnie z regulaminem
studiów) nie może przekraczać 1/2 liczby zajęć
danego przedmiotu w danym roku akademickim.
Opuszczenie większej ilości zajęć może skutkować
niezaliczeniem przedmiotu.

5.

Warunki i tryb uzyskiwania
zaliczenia oraz składania
egzaminu

Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność
na
zajęciach
oraz
terminowe
wykonywanie
zadań
wyznaczonych
przez
promotora Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia
do ostatniego dnia przed rozpoczęciem letniej sesji
(formę zaliczenia ustala promotor).

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Obowiązuje zaliczenie z oceną

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia zostaną przekazane studentom
ustnie w dniu odbycia końcowego ustnego
zaliczenia.

8.

Tryb dokonywania wpisów
ocen z egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów
niezwłocznie (w miarę

III rok
dr Anna Przybysz
dr Anna Stryjakowska

z

zaliczeń

następuje

możliwości technicznych w wypadku indeksu
elektronicznego) po ogłoszeniu wyników zaliczenia
ustnego.
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1.

Nazwa modułu (przedmiotu)

2.

Rok studiów
(studia I stopnia)

3.

Nazwisko prowadzącego

dr Anna Przybysz
dr Anna Stryjakowska

4.

Warunki usprawiedliwienia
i odrabiania nieobecności na
zajęciach

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie
trwania
semestru
dopuszcza
się
jedną nieusp
student powinien zaliczyć na konsultacjach w
formie wskazanej przez prowadzącego i w terminie
ustalonym z prowadzącym, obowiązkowo przed
przystąpieniem do zaliczenia końcowego (forma
ustnej
rozmowy).
Liczba
nieobecności
nieusprawiedliwionych (zgodnie z regulaminem
studiów) nie może przekraczać 1/2 liczby zajęć
danego przedmiotu w danym roku akademickim.
Opuszczenie większej ilości zajęć może skutkować
niezaliczeniem przedmiotu.

5.

Warunki i tryb uzyskiwania
zaliczenia oraz składania
egzaminu

Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność
na
zajęciach
oraz
terminowe
wykonywanie
zadań
wyznaczonych
przez
promotora. Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia
do ostatniego dnia przed rozpoczęciem letniej sesji
(formę zaliczenia ustala promotor).

6.

Zasady zapisywania się na Obowiązuje zaliczenie z oceną.
egzamin

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Tryb dokonywania wpisów
ocen z egzaminu lub
zaliczenia

Zajęcia specjalizacyjne
(Komparatystyka literacko-kulturowa)
III

Wyniki zaliczenia zostaną przekazane studentom
ustnie w dniu odbycia końcowego ustnego
zaliczenia.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
niezwłocznie (w miarę możliwości technicznych w
wypadku indeksu elektronicznego) po ogłoszeniu
wyników zaliczenia ustnego.
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1.

Nazwa modułu

2.

Rok studiów
(studia I stopnia)

3.

Nazwisko
prowadzącego

Dr Anna Przybysz

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Obecność
na
zajęciach
w
ramach
przedmiotu
Komparatystyka literacko-kulturowa jest obowiązkowa.

4.

Komparatystyka literacko-kulturowa
II rok

W trakcie trwania semestru dopuszcza się jedną
nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na zajęciach.
W przypadku kolejnych nieobecności student jest
zobowiązany do przedstawienia na najbliższych zajęciach
zaświadczenia lekarskiego. Materiał wprowadzony na
opuszczonych
zajęciach
(powyżej
jednej
nieusprawiedliwionej) student powinien zaliczyć na
konsultacjach w formie wskazanej przez prowadzącego i w
terminie ustalonym z prowadzącym, obowiązkowo przed
przystąpieniem do zaliczenia końcowego (forma ustnej
rozmowy).
Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych (zgodnie z
regulaminem studiów) nie może przekraczać 1/2 liczby
zajęć danego przedmiotu w danym roku akademickim.
Opuszczenie większej ilości zajęć może skutkować
niezaliczeniem przedmiotu

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania
egzaminu

Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
przedmiot
Komparatystyka
literacko-kulturowa
przedstawia zasady otrzymania zaliczenia.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywny udział w
zajęciach oraz otrzymanie przez studenta oceny pozytywnej
w końcowym ustnym zaliczeniu.
Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia do ostatniego dnia
przed rozpoczęciem letniej sesji.

Zasady
zapisywania
się na egzamin

Obowiązuje zaliczenie z oceną.

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia zostaną przekazane studentom ustnie w
dniu odbycia końcowego ustnego zaliczenia.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie (w
miarę możliwości technicznych w wypadku indeksu
elektronicznego) po ogłoszeniu wyników
zaliczenia
ustnego.

5.

6.
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1.

Nazwa modułu

2.

Rok studiów
(studia I stopnia)

3.

Nazwisko
prowadzącego

dr Anna Stryjakowska
dr Anna Przbysz

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Obecność na zajęciach w ramach przedmiotu Historia
literatury rosyjskiej. Zgodnie z regulaminem studiów
obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. W ramach
ćwiczeń w trakcie trwania semestru dopuszcza się jedną
nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na zajęciach (2
dla fil. rosyjskiej). W przypadku kolejnych nieobecności
student jest zobowiązany do przedstawienia na najbliższych
zajęciach
zaświadczenia
lekarskiego.
Materiał
wprowadzony na opuszczonych zajęciach – powyżej jednej
(2 dla filologii rosyjskiej) nieusprawiedliwionej – student
powinien zaliczyć na konsultacjach w formie wskazanej
przez prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym. Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych
(zgodnie z regulaminem studiów) nie może przekraczać 1/2
liczby zajęć danego przedmiotu w danym roku
akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć może
skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania
egzaminu

Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
przedmiot Historia literatury rosyjskiej przedstawia zasady
otrzymania zaliczenia.

6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki egzaminu zostaną przekazane studentom ustnie w
dniu odbycia egzaminu.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów wyników egzaminu następuje
niezwłocznie (w miarę możliwości technicznych w
wypadku indeksu elektronicznego) po ogłoszeniu wyników.

4.

5.

Historia literatury rosyjskiej
II rok

Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na
zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywny udział w
zajęciach, zdanie treści lektur obowiązkowych, wykonanie
pisemnej pracy rocznej (stan badań w języku rosyjskim). W
semestrze pierwszym ocena z zaliczenia wykładu jest
identyczna z oceną z ćwiczeń. Do egzaminu student
przystępuje po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.
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1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Nazwa modułu
Rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Filozofia
I rok, studia I stopnia
Prof. dr hab. J. Wawrzyniak

Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W przypadku
trzeciej nieobecności wymagane jest już usprawiedliwienie i
zaliczenie wszystkich trzech nieobecności. Czwarta
nieobecność może być powodem nieuzyskania zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości przed
terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym wypadku
odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest obecność
uzyskiwania
na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń cząstkowych. Odmawia
zaliczenia oraz
się prawa do zaliczenia modułu studentowi, który opuścił
składania egzaminu więcej niż cztery zajęcia bez usprawiedliwienia. Zaliczenie
przedmiotu powinno się odbyć najpóźniej do końca ostatnich
zajęć w semestrze.
Zasady
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
zapisywania się
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
na egzamin
oddzielnie.
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników
elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty odbycia zaliczenia.
zaliczenia
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje po ogłoszeniu
wpisów ocen z
wyników zaliczenia.
zaliczenia lub
egzaminu
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1.

Nazwa modułu

Myśl rosyjska

2.

Rok studiów

II rok II stopnia

3.

Nazwisko
prowadzącego

4.

5.

Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Warunki
Obecność na zajęciach w ramach przedmiotu Myśl rosyjska.
usprawiedliwiania i
W trakcie trwania semestru dopuszcza się jedną
odrabiania
nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na zajęciach.
nieobecności na
zajęciach
W przypadku kolejnych nieobecności student jest
zobowiązany do przedstawienia na najbliższych zajęciach
zaświadczenia lekarskiego. Materiał wprowadzony na
opuszczonych
zajęciach
(powyżej
jednej
nieusprawiedliwionej) student powinien zaliczyć na
konsultacjach w formie wskazanej przez prowadzącego i w
terminie ustalonym z prowadzącym, obowiązkowo przed
przystąpieniem do zaliczenia końcowego (forma ustnej
rozmowy).

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania
egzaminu

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych (zgodnie z
regulaminem studiów) nie może przekraczać 1/2 liczby
zajęć danego przedmiotu w danym roku akademickim.
Opuszczenie większej ilości zajęć może skutkować
niezaliczeniem przedmiotu.
Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
przedmiot Myśl rosyjska przedstawia zasady otrzymania
zaliczenia.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywny udział w
zajęciach oraz otrzymanie przez studenta oceny pozytywnej
w końcowym ustnym zaliczeniu.
Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia do ostatniego dnia
przed rozpoczęciem letniej sesji.
Obowiązuje zaliczenie z oceną.

6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia zostaną przekazane studentom ustnie w
dniu odbycia końcowego ustnego zaliczenia.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie (w
miarę możliwości technicznych w wypadku indeksu
elektronicznego) po ogłoszeniu wyników zaliczenia
ustnego.

8.
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1.

Nazwa modułu

2.

Rok studiów (studia I
stopnia)

3.

Nazwisko
prowadzącego

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Zarys literatury rosyjskiej
II rok
mgr Edyta Fedorushkov

Obecność na zajęciach w ramach przedmiotu Zarys literatu
W

trakcie

trwania

semestru

dopuszcza

się

W przypadku kolejnych nieobecności student
zaświadczenia lekarskiego. Materiał wprowadzony
na opuszczonych
zajęciach
(powyżej
jednej
nieusprawiedliwionej) student powinien zaliczyć na
konsultacjach
w
formie
wskazanej
przez
prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym, obowiązkowo przed przystąpieniem
do zaliczenia końcowego (forma ustnej rozmowy).
Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych (zgodnie
z regulaminem studiów) nie może przekraczać 1/2
liczby zajęć danego przedmiotu w danym roku
akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć może
skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
przedmiot Zarys literatury rosyjskiej przedstawia
zasady otrzymania zaliczenia.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywny udział w
zajęciach oraz otrzymanie przez studenta oceny
pozytywnej w końcowym ustnym zaliczeniu.
Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia do ostatniego
dnia przed rozpoczęciem letniej sesji.
Obowiązuje zaliczenie z oceną.

6.

Zasady zapisywania się
na egzamin

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia zostaną przekazane studentom
ustnie w dniu odbycia końcowego ustnego zaliczenia.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia

Uzyskiwanie
wpisów
z
zaliczeń
następuje
niezwłocznie (w miarę możliwości technicznych w
wypadku indeksu elektronicznego) po ogłoszeniu
wyników zaliczenia ustnego.
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jedną nieuspr

jest zobowi

1.

Nazwa modułu

2.

Rok studiów

3.

Nazwisko
prowadzącego

4.

Warunki
Zgodnie z regulaminem studiów obecność na wykładach
usprawiedliwiania i jest nieobowiązkowa.
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania
egzaminu

Postmodernizm w literaturze i sztuce
II rok II stopnia
Prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak
Dr Natalia Królikiewicz

Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
przedmiot przedstawia zasady otrzymania zaliczenia.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest otrzymanie przez
studenta oceny pozytywnej w końcowym ustnym
zaliczeniu.
Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia do ostatniego dnia
przed rozpoczęciem letniej sesji.
Obowiązuje zaliczenie z oceną.

6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia zostaną przekazane studentom ustnie w
dniu odbycia końcowego ustnego zaliczenia.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie (w
miarę możliwości technicznych w wypadku indeksu
elektronicznego) po ogłoszeniu wyników zaliczenia
ustnego.
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1.

Nazwa modułu

Realia i kultura współczesnej Rosji

Rok studiów

I i II rok 2 stopnia
filologia rosyjska

3.

Nazwisko
prowadzącego

dr Anna Przybysz

4.

Warunki
Zgodnie z regulaminem studiów obecność na wykładach
usprawiedliwiania i jest nieobowiązkowa.
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

2.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

Warunkiem otrzymania
wpisu
końcowego
jest
przystąpienie do pisemnego zaliczenia z oceną (I rok) lub
egzaminu (II rok) w wyznaczonym terminie. Ocenę
pozytywną student uzyskuje na podstawie testu
końcowego.

6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos.

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki testu zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 7 dni od daty złożenia zaliczenia lub
egzaminu.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Student otrzymuje wpis do systemu USOS w terminach i
według zasad określonych w regulaminie studiów.
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1.

Nazwa modułu

2.

Rok studiów

Wiedza o współczesnej Rosji
II rok 1 stopnia
filologia rosyjska - 60 h (k), filologia rosyjska z fil. angielską.
- 30 h, filologia rosyjska z fil. ukraińską. - 30 h, filologia
rosyjska z lingwistyką stos. - 30 h, filologia ukraińska - 30 h

Nazwisko
prowadzącego

dr Anna Przybysz

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Student może bez usprawiedliwienia być nieobecny na 1
zajęciach. Jeśli liczba nieobecności jest większa prowadzący
wymaga zaliczenia treści opuszczonych zajęć na
konsultacjach. W interesie studenta leży zaliczenie
wszystkich zaległości przed terminem sprawdzianu
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się
studentowi podejścia do pisemnego testu z całości
materiału.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania
egzaminu

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch
sprawdzianów – śródsemestralnego i końcowego. Ponadto
każdy student powinien przygotować prezentację na
wskazany przez prowadzącego temat. Jeśli student opuścił
więcej niż 50% zajęć – studentowi odmawia się prawa do
zaliczenia modułu. Termin zaliczenia zostanie ogłoszony na
miesiąc przed planowanym testem.

Zasady
zapisywania się na
egzamin

nie dotyczy

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia
Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Wyniki testu pisemnego zostaną ogłoszone studentom
drogą elektroniczną lub bezpośrednio na zajęciach
maksymalnie w ciągu 7 dni od daty odbycia zaliczenia.

3.

6.

7.
8.

Uzyskiwanie wpisów do systemu USOS następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników ostatecznego
zaliczenia pisemnego.
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1.
2.
3.

Nazwa modułu
Rok studiów

I rok 2 stopnia filologia rosyjska

Nazwisko prowadzącego

dr Anna Stryjakowska

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności na
zajęciach

Student może bez usprawiedliwienia być
nieobecny na 1 zajęciach. Jeśli liczba
nieobecności jest większa prowadzący wymaga
ustnego zaliczenia treści opuszczonych zajęć na
konsultacjach. W interesie studenta leży
zaliczenie wszystkich zaległości przed terminem
sprawdzianu końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi podejścia do
pisemnego testu z całości materiału.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność
na zajęciach, uzyskanie oceny pozytywnej ze
sprawdzianu pisemnego i 1 prezentacji
przygotowanej
na
wskazany
przez
prowadzącego temat. Jeśli student opuścił więcej
niż 50% zajęć – studentowi odmawia się prawa
do zaliczenia modułu.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Nie dotyczy, przedmiot kończy się zaliczeniem z
oceną.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Wyniki sprawdzianu z całości materiału zostaną
ogłoszone studentom drogą elektroniczną lub
bezpośrednio na zajęciach maksymalnie w ciągu
7 dni od daty odbycia zaliczenia.

Tryb dokonywania wpisów
ocen z egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów do systemu USOS następuje
niezwłocznie
po
ogłoszeniu
wyników
ostatecznego zaliczenia pisemnego.

4.

5.

6.

7.

8.

Metodologia badań literaturoznawczych
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ZAKŁAD LITERATURY ROSYJSKIEJ
1.

Nazwa modułu

2.

Rok studiów

3.

Nazwisko prowadzącego

wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach
studiów: prof. W. Popiel-Machnicki

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności na
zajęciach

Dozwolone są 2 nieobecności. W przypadku
trzeciej nieobecności wymagane jest zaliczenie
wszystkich trzech nieobecności na konsultacjach.
Czwarta nieobecność może być powodem nie
uzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów
szczególnych
rozpatrywane
są
indywidualnie.

4.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania
egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

7.

8.

Historia literatury rosyjskiej
(konwersatorium i wykład)
I rok I stopnia

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Tryb dokonywania wpisów
ocen z egzaminu lub
zaliczenia

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność
na zajęciach, zaliczenie lektur w ustalonym
wcześniej dla grupy terminie Puszkin, Lermontow
- I semestr,
Gogol, Turgieniew - II semestr (początek
semestru),
Literatura staroruska i XVIII wiek (koniec
semestru).
Osoby, które z uzasadnionych powodów nie
zaliczą lektur z I semestru do końca zajęć w I
semestrze mogą je zaliczać dopiero w czasie sesji
letniej, przed egzaminem i w ustalonym wcześniej
terminie.
Lektury przewidziane do zaliczenia w II semestrze
muszą być zdane do końca zajęć w II semestrze.
Brak zaliczenia lektur do ostatniego dnia zajęć w II
semestrze jest podstawą do nieotrzymania
zaliczenia z przedmiotu.
Recytacja
(z pamięci)
jednego
wiersza (Puszkina
Student
może
przystąpić
do egzaminu
tylko po
lub
Lermontowa)
warunek
zaliczenia
II
semestru
uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, zgodnie z
– zaliczenie
na dyżurachnaprowadzącego
zajęcia. i na
terminem
ogłoszonym
tablicach ogłoszeń
Aktywny
udział
na
zajęciach.
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.
O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w
ciągu 3 dni od daty jego zdawania.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
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1.
2.
3.

Nazwa modułu
Rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności na
zajęciach

4.

Warunki i tryb uzyskiwania
zaliczenia oraz składania
egzaminu

Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia
modułu studentowi, który opuścił więcej niż
cztery zajęcia bez usprawiedliwienia. Zaliczenie
przedmiotu powinno się odbyć najpóźniej do
końca ostatnich zajęć w semestrze.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Student może przystąpić do egzaminu tylko po
uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, zgodnie z
terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i na
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom
drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty
przystąpienia do zaliczenia. O wynikach egzaminu
ustnego studenci są informowani w dniu
przystąpienia do egzaminu, natomiast o wynikach
egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty jego
zdawania.

Tryb dokonywania wpisów
ocen z egzaminu lub zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
Wpisy z egzaminu dokonywane są zaraz po
złożeniu przez studenta egzaminu.

5.

6.

7.

8.

Folklor w literaturze rosyjskiej
I rok I stopnia
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach
studiów: prof. W. Popiel-Machnicki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2
zajęcia bez konieczności ich usprawiedliwiania i
zaliczania. W przypadku trzeciej nieobecności
wymagane jest już usprawiedliwienie i zaliczenie
wszystkich
trzech
nieobecności.
Czwarta
nieobecność może być powodem nieuzyskania
zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z powodów
szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub
pisemnej. W interesie studenta jest zaliczenie
wszystkich zaległości przed terminem zaliczenia
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się
studentowi zaliczenia końcowego.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa modułu

Historia literatury rosyjskiej
(konwersatorium i wykład)
Rok studiów
III rok I stopnia
Nazwisko prowadzącego
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach
studiów
drBartosz Osiewicz
dr Antoni Bortnowski
prof. dr hab. Aleksandra Zywert
prof. W. Popiel-Machnicki
Warunki usprawiedliwiania Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2
i odrabiania nieobecności na zajęcia bez konieczności ich usprawiedliwiania i
zajęciach
zaliczania. W przypadku trzeciej nieobecności
wymagane jest już usprawiedliwienie i zaliczenie
wszystkich
trzech
nieobecności.
Czwarta
nieobecność może być powodem nieuzyskania
zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z powodów
szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub
pisemnej. W interesie studenta jest zaliczenie
wszystkich zaległości przed terminem zaliczenia
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się
studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb uzyskiwania Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
zaliczenia oraz składania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia
modułu studentowi, który opuścił więcej niż cztery
zajęcia bez usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu
powinno się odbyć najpóźniej do końca ostatnich
zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na
Student może przystąpić do egzaminu tylko po
egzamin
uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, zgodnie z
terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i na
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom
egzaminu lub zaliczenia
drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty
przystąpienia do zaliczenia. O wynikach egzaminu
ustnego studenci są informowani w dniu
przystąpienia do egzaminu, natomiast o wynikach
egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty jego
zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
ocen z egzaminu lub
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
zaliczenia
Wpisy z egzaminu dokonywane są zaraz po złożeniu
przez studenta egzaminu.
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego

Interpretacja tekstu literackiego
I rok II stopnia
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach
studiów Prof. dr hab. Aleksandra Zywert
Warunki usprawiedliwiania Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2
i odrabiania nieobecności na zajęcia bez konieczności ich usprawiedliwiania i
zajęciach
zaliczania. W przypadku trzeciej nieobecności
wymagane jest już usprawiedliwienie i zaliczenie
wszystkich trzech nieobecności. Czwarta
nieobecność może być powodem nieuzyskania
zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z powodów
szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub
pisemnej. W interesie studenta jest zaliczenie
wszystkich zaległości przed terminem zaliczenia
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się
studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb uzyskiwania Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
zaliczenia oraz składania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia
modułu studentowi, który opuścił więcej niż cztery
zajęcia bez usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu
powinno się odbyć najpóźniej do końca ostatnich
zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na
Student może przystąpić do egzaminu tylko po
egzamin
uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, zgodnie z
terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i na
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom
egzaminu lub zaliczenia
drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty
przystąpienia do zaliczenia. O wynikach egzaminu
ustnego studenci są informowani w dniu
przystąpienia do egzaminu, natomiast o wynikach
egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty jego
zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
ocen z egzaminu lub
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
zaliczenia
Wpisy z egzaminu dokonywane są zaraz po złożeniu
przez studenta egzaminu.
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego

Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)
I rok I stopnia
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
dr Ryszard Kupidura
mgr Mateusz Jaworski
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
usprawiedliwiania i konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
nieobecności na
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
zajęciach
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zapisywania się na zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym na
egzamin
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu, natomiast
o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty
jego zdawania.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
egzaminu lub
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
zaliczenia
egzaminu.
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Nazwa modułu

Język rosyjski czasów najnowszych
w badaniach literaturoznawczych
rok studiów
I rok II stopnia
Nazwisko prowadzącego
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach
studiów Prof. dr hab.Aleksandra Zywert
Warunki usprawiedliwiania Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2
i odrabiania nieobecności na zajęcia bez konieczności ich usprawiedliwiania i
zajęciach
zaliczania. W przypadku trzeciej nieobecności
wymagane jest już usprawiedliwienie i zaliczenie
wszystkich trzech nieobecności. Czwarta
nieobecność może być powodem nieuzyskania
zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z powodów
szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub
pisemnej. W interesie studenta jest zaliczenie
wszystkich zaległości przed terminem zaliczenia
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się
studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb uzyskiwania Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
zaliczenia oraz składania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia
modułu studentowi, który opuścił więcej niż cztery
zajęcia bez usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu
powinno się odbyć najpóźniej do końca ostatnich
zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na
Student może przystąpić do egzaminu tylko po
egzamin
uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, zgodnie z
terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i na
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom
egzaminu lub zaliczenia
drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty
przystąpienia do zaliczenia. O wynikach egzaminu
ustnego studenci są informowani w dniu
przystąpienia do egzaminu, natomiast o wynikach
egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty jego
zdawania.
Tryb dokonywania wpisów
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
ocen z egzaminu lub
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
zaliczenia
Wpisy z egzaminu dokonywane są zaraz po złożeniu
przez studenta egzaminu.
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Nazwa modułu

Proseminarium z literatury XIX i XX wieku

Rok studiów
Nazwisko prowadzącego

I rok II stopnia
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach
studiów dr Antoni Bortnowski
Warunki usprawiedliwiania Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2
i odrabiania nieobecności na zajęcia bez konieczności ich usprawiedliwiania i
zajęciach
zaliczania. W przypadku trzeciej nieobecności
wymagane jest już usprawiedliwienie i zaliczenie
wszystkich
trzech
nieobecności.
Czwarta
nieobecność może być powodem nieuzyskania
zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z powodów
szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub
pisemnej. W interesie studenta jest zaliczenie
wszystkich zaległości przed terminem zaliczenia
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się
studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb uzyskiwania Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
zaliczenia oraz składania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia
modułu studentowi, który opuścił więcej niż cztery
zajęcia bez usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu
powinno się odbyć najpóźniej do końca ostatnich
zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na
Student może przystąpić do egzaminu tylko po
egzamin
uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, zgodnie z
terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i na
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom
egzaminu lub zaliczenia
drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty
przystąpienia do zaliczenia. O wynikach egzaminu
ustnego studenci są informowani w dniu
przystąpienia do egzaminu, natomiast o wynikach
egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty jego
zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje
ocen z egzaminu lub
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
zaliczenia
Wpisy z egzaminu dokonywane są zaraz po złożeniu
przez studenta egzaminu.
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Nazwa modułu

Współczesna literatura rosyjska
(konwersatorium)
rok studiów
I rok II stopnia
Nazwisko
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
prowadzącego
Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
usprawiedliwiania i konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
nieobecności na
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
zajęciach
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zapisywania się na zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym na
egzamin
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu, natomiast
o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty
jego zdawania.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
egzaminu lub
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
zaliczenia
egzaminu.
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Nazwa modułu
Rok studiów

Seminarium licencjackie
III rok I stopnia

Nazwisko
prowadzącego

wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
dr Antoni Bortnowski
dr Aleksander Raspopow
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
usprawiedliwiania i konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
nieobecności na
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
zajęciach
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest stały
uzyskiwania
kontakt z promotorem oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Nie dotyczy.
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia.
egzaminu lub
zaliczenia
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego

Zajęcia specjalizacyjne
III rok I stopnia
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
dr Antoni Bortnowski
dr Aleksander Raspopow
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
usprawiedliwiania i konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
nieobecności na
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
zajęciach
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zapisywania się na zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym na
egzamin
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu, natomiast
o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty
jego zdawania.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
egzaminu lub
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
zaliczenia
egzaminu.
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Nazwa modułu
Rok studiów

Seminarium magisterskie
I rok II stopnia
(w cyklu 2019/2020)
Nazwisko
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
prowadzącego
Prof. dr hab. B. Osiewicz
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
usprawiedliwiania i konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
nieobecności na
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
zajęciach
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest stały
uzyskiwania
kontakt z promotorem oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Nie dotyczy.
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia.
egzaminu lub
zaliczenia
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Zajęcia specjalizacyjne
I rok I stopnia
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
Prof. B. Osiewicz
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zapisywania się na zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym na
egzamin
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu, natomiast
o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty
jego zdawania.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
egzaminu lub
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
zaliczenia
egzaminu.
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Nazwa modułu
Rok studiów

Seminarium magisterskie
II rok II stopnia
(w cyklu 2019/2020)
Nazwisko
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
prowadzącego
Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
usprawiedliwiania i konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
nieobecności na
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
zajęciach
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest stały
uzyskiwania
kontakt z promotorem oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Nie dotyczy.
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia.
egzaminu lub
zaliczenia
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Nazwa modułu
Rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Zajęcia specjalizacyjne
II rok II stopnia
wg obciążen godz. na poszczególnych kierunkach studiów
Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
zaliczenia oraz
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
składania egzaminu studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zapisywania się na zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym na
egzamin
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu, natomiast
o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty
jego zdawania.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
egzaminu lub
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
zaliczenia
egzaminu.
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ZAKŁAD PRAGMATYKI KOMUNIKACYJNEJ
JĘZYKÓW OBCYCH
1.
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5.

6.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego

Praktyczna nauka języka rosyjskiego
I rok, studia I stopnia
Wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach
studiów.

Warunki
usprawiedliwiania I
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Obecność na zajęciach z PNJR jest obowiązkowa. W
przypadku nieobecności student jest zobowiązany do
przedstawienia na najbliższych zajęciach zaświadczenia
lekarskiego. Materiał wprowadzony na zajęciach student
powinien zaliczyć na konsultacjach w formie wskazanej
przez prowadzącego I w terminie ustalonym z
prowadzącym. W trakcie trwania semestru dopuszcza się
jedną nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na
zajęciach. Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie
może przekraczać 1/3 liczby zajęć danego przedmiotu w
danym roku akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć
może skutkować niezaliczeniem przedmiotu, a w
konsekwencji brakiem możliwości podejścia do egzaminu z
PNJR.

Warunki I tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

Na początku roku akademickiego osoba prowadząca PNJR
przedstawia zasady otrzymania zaliczenia. Warunkiem
otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach,
przygotowanie do zajęć oraz otrzymanie przez studenta
oceny pozytywnej ze wszystkich cząstkowych form
sprawdzania umiejętności (rodzaj, ilość I częstotliwość
form sprawdzania ustala osoba prowadząca zajęcia). W
przypadku nie spełnienia przez studenta któregokolwiek z
warunków prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia.
Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia do ostatniego dnia
przed rozpoczęciem letniej sesji. Formę zaliczenia semestru
I roku określa prowadzący.

Zasady
zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń I
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.
EGZAMIN Z PNJR
Część pisemna:
1. Test leksykalno-gramatyczny
2. Wypracowanie
3. Dyktando
Część ustna:
Egzamin ustny jest ściśle oparty na tematach
zrealizowanych na zajęciach.
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7.

8.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia
Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Wyniki zaliczenia pisemnego zostaną ogłoszone studentom
drogą elektroniczną lub przekazane ustnie w ciągu 3 dni od
daty odbycia zaliczenia. O wynikach egzaminu studenci są
informowani w dniu podejścia do egzaminu.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie do
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta egzaminu.

34

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego

Praktyczna nauka języka rosyjskiego
II rok, studia I stopnia
Wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach
studiów.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Obecność na zajęciach z PNJR jest obowiązkowa. W
przypadku nieobecności student jest zobowiązany do
przedstawienia na najbliższych zajęciach zaświadczenia
lekarskiego. Materiał wprowadzony na zajęciach student
powinien zaliczyć na konsultacjach w formie wskazanej
przez prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym. W trakcie trwania semestru dopuszcza się
jedną nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na
zajęciach. Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie
może przekraczać 1/3 liczby zajęć danego przedmiotu w
danym roku akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć
może skutkować niezaliczeniem przedmiotu, a w
konsekwencji brakiem możliwości podejścia do egzaminu z
PNJR.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

Na początku roku akademickiego osoba prowadząca PNJR
przedstawia zasady otrzymania zaliczenia. Warunkiem
otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach,
przygotowanie do zajęć oraz otrzymanie przez studenta
oceny pozytywnej ze wszystkich cząstkowych form
sprawdzania umiejętności (rodzaj, ilość i częstotliwość
form sprawdzania ustala osoba prowadząca zajęcia). W
przypadku nie spełnienia przez studenta któregokolwiek z
warunków prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia.
Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia do ostatniego dnia
przed rozpoczęciem letniej sesji. Formę zaliczenia semestru
i roku określa prowadzący.

Zasady
zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.
EGZAMIN Z PNJR
Część pisemna:
1. Test leksykalno-gramatyczny
2. Wypracowanie
3. Dyktando
Część ustna:
Egzamin ustny jest ściśle oparty na tematach
zrealizowanych na zajęciach.
Wyniki zaliczenia pisemnego zostaną ogłoszone studentom
drogą elektroniczną lub przekazane ustnie w ciągu 3 dni od
daty odbycia zaliczenia. O wynikach egzaminu studenci są
informowani w dniu podejścia do egzaminu.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie do
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta egzaminu.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia
Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Praktyczna nauka języka rosyjskiego
III rok, studia I stopnia
wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia pisemnego zostaną ogłoszone studentom
drogą elektroniczną lub przekazane ustnie w ciągu 3 dni od
daty odbycia zaliczenia. O wynikach egzaminu studenci są
informowani w dniu podejścia do egzaminu.

Obecność na zajęciach z PNJR jest obowiązkowa. W
przypadku nieobecności student jest zobowiązany do
przedstawienia na najbliższych zajęciach zaświadczenia
lekarskiego. Materiał wprowadzony na zajęciach student
powinien zaliczyć na konsultacjach w formie wskazanej
przez prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym, obowiązkowo przed przystąpieniem do
testu końcowego. W trakcie trwania semestru dopuszcza się
jedną nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na
zajęciach. Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie
może przekraczać 1/3 liczby zajęć danego przedmiotu w
danym roku akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć
może skutkować niezaliczeniem przedmiotu, a w
konsekwencji brakiem możliwości podejścia do egzaminu z
PNJR.
Warunki i tryb
Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
uzyskiwania
PNJR przedstawia
zasady otrzymania
zaliczenia.
zaliczenia oraz
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
składania egzaminu zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz otrzymanie przez
studenta oceny pozytywnej ze wszystkich cząstkowych
form sprawdzania umiejętności (rodzaj, ilość i częstotliwość
form sprawdzania ustala osoba prowadząca zajęcia). W
przypadku nie spełnienia przez studenta któregokolwiek z
warunków prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia. W
semestrze V student ma obowiązek zaliczyć zajęcia przed
rozpoczęciem sesji zimowej. W semestrze VI student ma
obowiązek zaliczyć zajęcia do ostatniego dnia przed
rozpoczęciem sesji letniej. W końcu roku akademickiego
studenci piszą test końcowy.
Zasady zapisywania Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
się na egzamin
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności oddzielnie.
EGZAMIN Z PNJR
Część pisemna:
1. Dyktando
2. Test gramatyczno-stylistyczny (obejmuje zakres
gramatyki z I i II roku)
3. Wypracowanie
Część ustna:
Egzamin ustny jest ściśle oparty na tematach
zrealizowanych na zajęciach.
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8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
ogłoszeniu wyników zaliczenia pisemnego. Wpisy z
egzaminu dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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5.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Praktyczna nauka języka rosyjskiego
I rok, II stopnia
wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.

Obecność na zajęciach z PNJR jest obowiązkowa. W
przypadku nieobecności student jest zobowiązany do
przedstawienia na najbliższych zajęciach zaświadczenia
lekarskiego. Materiał wprowadzony na zajęciach student
powinien zaliczyć na konsultacjach w formie wskazanej
przez prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym. W trakcie trwania semestru dopuszcza się
dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na
zajęciach. Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie
może przekraczać 1/3 liczby zajęć danego przedmiotu w
danym roku akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć
może skutkować niezaliczeniem przedmiotu, a w
konsekwencji brakiem możliwości podejścia do egzaminu z
PNJR.
Warunki i tryb
Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
uzyskiwania
PNJR przedstawia zasady otrzymania
zaliczenia.
zaliczenia oraz
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
składania egzaminu zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz otrzymanie przez
studenta oceny pozytywnej ze wszystkich cząstkowych
form sprawdzania umiejętności (rodzaj, ilość i
częstotliwość form sprawdzania ustala osoba prowadząca
zajęcia). W przypadku nie spełnienia przez studenta
któregokolwiek z warunków prowadzący ma prawo
odmówić zaliczenia. W semestrze I student ma obowiązek
zaliczyć zajęcia przed rozpoczęciem sesji zimowej. W
semestrze II student ma obowiązek zaliczyć zajęcia do
ostatniego dnia przed rozpoczęciem sesji letniej. W końcu
roku akademickiego studenci piszą test końcowy (według
uznania prowadzacego).
Zasady
zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności
oddzielnie.

7.

Tryb ogłaszania
wyników
egzaminu lub
zaliczenia

Wyniki zaliczenia pisemnego zostaną ogłoszone studentom
drogą elektroniczną lub przekazane ustnie w ciągu 3 dni
od daty odbycia zaliczenia. O wynikach egzaminu studenci
są informowani w dniu podejścia do egzaminu.

8.

Tryb
dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
ogłoszeniu wyników zaliczenia pisemnego. Wpisy z
egzaminu dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.

6.
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Praktyczna nauka języka rosyjskiego
II rok, II stopnia
wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia pisemnego zostaną ogłoszone studentom
drogą elektroniczną lub przekazane ustnie w ciągu 3 dni od
daty odbycia zaliczenia. O wynikach egzaminu studenci są
informowani w dniu podejścia do egzaminu.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie do
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta egzaminu.

Obecność na zajęciach z PNJR jest obowiązkowa. W
przypadku nieobecności student jest zobowiązany do
przedstawienia na najbliższych zajęciach zaświadczenia
lekarskiego. Materiał wprowadzony na zajęciach student
powinien zaliczyć na konsultacjach w formie wskazanej
przez prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym. W trakcie trwania semestru dopuszcza się
dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na
zajęciach. Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie
może przekraczać 1/3 liczby zajęć danego przedmiotu w
danym roku akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć
może skutkować niezaliczeniem przedmiotu, a w
konsekwencji brakiem możliwości podejścia do egzaminu z
PNJR.
Warunki i tryb
Na początku roku akademickiego osoba prowadząca
uzyskiwania
PNJR przedstawia zasady otrzymania
zaliczenia.
zaliczenia oraz
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
składania egzaminu zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz otrzymanie przez
studenta oceny pozytywnej ze wszystkich cząstkowych
form sprawdzania umiejętności (rodzaj, ilość i
częstotliwość form sprawdzania ustala osoba prowadząca
zajęcia). W przypadku nie spełnienia przez studenta
któregokolwiek z warunków prowadzący ma prawo
odmówić zaliczenia. Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia
do ostatniego dnia przed rozpoczęciem letniej sesji. Formę
zaliczenia semestru i roku określa prowadzący.
Zasady
Zgodnie z terminem umieszczonym na tablicach ogłoszeń i
zapisywania się na stronie internetowej IFRos.
EGZAMIN Z PNJR W SEMESTRZE ZIMOWYM
egzamin
Część pisemna:
1. Test leksykalno-gramatyczny
2. Wypracowanie
Część ustna:
Egzamin ustny jest ściśle oparty na tematach
zrealizowanych na zajęciach.

39

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Nazwa modułu
Rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Seminarium magisterskie
I rok II stopnia
(w cyklu 2019/2020)
wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.
Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych
nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
usprawiedliwienia
student
powinien
zaliczyć
na
konsultacjach w formie wskazanej przez prowadzącego i w
terminie ustalonym z prowadzącym, obowiązkowo przed
przystąpieniem do zaliczenia końcowego. W interesie
studenta leży zaliczenie wszystkich zaległości przed
terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym wypadku
odmawia się studentowi zaliczenia modułu. Materiał
wprowadzony na zajęciach

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jest
obecność na zajęciach, terminowe wykonanie zadań
wyznaczonych przez promotora, aktywne uczestnictwo w
zajęciach oraz aktywna współpraca z promotorem, czego
wyrazem jest terminowe wykonywanie zadań zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez promotora. Jeśli
studenta nie będzie na więcej niż 50% zajęć – studentowi
odmawia się prawa do zaliczenia modułu. Termin zaliczenia
zostanie ogłoszony na miesiąc przed planowanym
terminem.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia
Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

———
Wyniki zaliczenia modułu zostaną przekazane studentom
ustnie na ostatnich zajęciach albo drogą elektroniczną.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje w ciągu 3 dni od
daty po ustnym ogłoszeniu wyników lub ogłoszeniu ich
drogą elektroniczną.
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1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Nazwa modułu
Rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia
Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Zajęcia specjalizacyjne
I rok II stopnia
(w cyklu 2019/2020)
wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.
Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych
nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
usprawiedliwienia. Materiał wprowadzony na zajęciach
student powinien zaliczyć na konsultacjach w formie
wskazanej przez prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym, obowiązkowo przed przystąpieniem do
zaliczenia końcowego. W interesie studenta leży zaliczenie
wszystkich zaległości przed terminem zaliczenia
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się
studentowi podejścia do zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach oraz ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli
studenta nie będzie na więcej niż 50% zajęć – studentowi
odmawia się prawa do zaliczenia modułu. Termin zaliczenia
zostanie ogłoszony na miesiąc przed planowanym
terminem.
———
O wynikach zaliczenia końcowego studenci są informowani
w dniu podejścia do zaliczenia końcowego.
Wpisy z zaliczenia końcowego dokonywane są zaraz po
złożeniu przez studenta zaliczenia końcowego.
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

Nazwa modułu
Teoria komunikacji międzykulturowej
rok studiów
II rok II stopnia
Nazwisko
Prof. J. Poliszczuk
prowadzącego
Warunki
Zgodnie z § 19 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Im. Adama
usprawiedliwiania i Mickiewicza „nie można zobowiązywać studenta do
odrabiania
obowiązkowego uczestnictwa w wykładzie” [pkt. 1), s. 11].
nieobecności na
zajęciach

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest ustne zaliczenie
całości materiału.
Termin zaliczenia zostanie ogłoszony na miesiąc przed
planowanym terminem.

Zasady zapisywania ———
się na egzamin

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

O wynikach zaliczenia końcowego studenci są informowani
w dniu podejścia do zaliczenia końcowego.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Wpisy z zaliczenia końcowego dokonywane są zaraz po
złożeniu przez studenta zaliczenia końcowego.
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1.
2.
3.

4.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

5.

Zasady zapisywania
się na egzamin

6.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

7.

Podstawy dydaktyki

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

I rok II stopnia
dr Anna Żebrowska
dr O. Makarowska
dr J. Woszczyk
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. Warunkiem
otrzymania zaliczenia przedmiotu uzyskanie zaliczeń cząstkowych.
Zaliczenie przedmiotu powinno się odbyć najpóźniej do końca
ostatnich zajęć w semestrze.
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu zaliczenia
przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
na stronie internetowej IFRos dla każdej specjalności oddzielnie.
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą elektroniczną
w ciągu 14 dni od daty przystąpienia do zaliczenia. O wynikach
egzaminu ustnego studenci są informowani w dniu przystąpienia do
egzaminu, natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 7
dni od daty jego zdawania.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu dokonywane są
zaraz po złożeniu przez studenta egzaminu.
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Dydaktyka języka rosyjskiego
I rok II stopnia
dr Justyna Woszczyk

Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia bez
konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W przypadku
trzeciej nieobecności wymagane jest już usprawiedliwienie i
zaliczenie wszystkich trzech nieobecności. Czwarta
nieobecność może być powodem nieuzyskania zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości przed
terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym wypadku
odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest obecność
uzyskiwania
na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń cząstkowych. Odmawia
zaliczenia oraz
się prawa do zaliczenia modułu studentowi, który opuścił
składania egzaminu więcej niż cztery zajęcia bez usprawiedliwienia. Zaliczenie
przedmiotu powinno się odbyć najpóźniej do końca ostatnich
zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
się na egzamin
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym na
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla każdej
specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
wyników egzaminu elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
lub zaliczenia
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu, natomiast o
wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3 dni od daty jego
zdawania.
Tryb dokonywania Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
wpisów ocen z
ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
egzaminu lub
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta egzaminu.
zaliczenia
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1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach
Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu
Zasady zapisywania
się na egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia
Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Lektorat języka białoruskiego
I i II rok II stopnia
Dr Anna Żebrowska
Student może bez usprawiedliwienia nie być na 2 zajęciach. Jeśli
studenta nie było więcej razy wymagane jest usprawiedliwienie
nieobecności. Student nadrabia materiał na konsultacjach lub pisze
zaliczenie pisemne z odpowiednich zajęć. W interesie studenta jest
zaliczenie wszystkich zaległości przed terminem zaliczenia
końcowego. W przeciwnym wypadku odmawia się studentowi
podejścia do zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach,
zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych oraz pisemne
zaliczenie całości materiału. Jeśli studenta nie będzie na więcej niż
50% zajęć – studentowi odmawia się prawa do zaliczenia przedmiotu.
Termin zaliczenia zostanie ogłoszony na miesiąc przed planowanym
terminem.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i stronie
internetowej IFRos dla każdej specjalności oddzielnie.
Wyniki zaliczenia pisemnego zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 14 dni od daty odbycia zaliczenia. O wynikach
egzaminu studenci są informowani w dniu podejścia do egzaminu.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie po
ogłoszeniu wyników zaliczenia pisemnego. Wpisy z egzaminu
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta egzaminu.
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1.
2.

Nazwa modułu
Rok studiów

Seminarium magisterskie
I rok II stopnia
(w cyklu 2019/2020)

4.

Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jest obecność
na zajęciach, terminowe wykonanie zadań wyznaczonych przez
promotora, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz aktywna
współpraca z promotorem, czego wyrazem jest terminowe
wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
promotora. Jeśli studenta nie będzie na więcej niż 50% zajęć –
studentowi odmawia się prawa do zaliczenia modułu. Termin
zaliczenia zostanie ogłoszony na miesiąc przed planowanym
terminem.

Zasady zapisywania
się na egzamin

———

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia modułu zostaną przekazane studentom ustnie
na ostatnich zajęciach albo drogą elektroniczną.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje w ciągu 14 dni od daty
po ustnym ogłoszeniu wyników lub ogłoszeniu ich drogą
elektroniczną.

3.

6.

wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.
Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych
nieobecności.
Każda
kolejna
nieobecność
wymaga
usprawiedliwienia student powinien zaliczyć na konsultacjach w
formie wskazanej przez prowadzącego i w terminie ustalonym z
prowadzącym, obowiązkowo przed przystąpieniem do zaliczenia
końcowego. W interesie studenta leży zaliczenie wszystkich
zaległości przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia modułu.
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1.
2.
3.

4.

Nazwa modułu
Rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

Zajęcia specjalizacyjne
I rok II stopnia
(w cyklu 2019/2020)

wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.
Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych
nieobecności.
Każda
kolejna
nieobecność
wymaga
usprawiedliwienia. Materiał wprowadzony na zajęciach student
powinien zaliczyć na konsultacjach w formie wskazanej przez
prowadzącego i w terminie ustalonym z prowadzącym,
obowiązkowo przed przystąpieniem do zaliczenia końcowego. W
interesie studenta leży zaliczenie wszystkich zaległości przed
terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym wypadku
odmawia się studentowi podejścia do zaliczenia końcowego.

Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz
ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli studenta nie będzie na
więcej niż 50% zajęć – studentowi odmawia się prawa do
zaliczenia modułu. Termin zaliczenia zostanie ogłoszony na
miesiąc przed planowanym terminem.

Zasady zapisywania
się na egzamin

———

7.

Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

O wynikach zaliczenia końcowego studenci są informowani w
dniu podejścia do zaliczenia końcowego.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Wpisy z zaliczenia końcowego dokonywane są zaraz po złożeniu
przez studenta zaliczenia końcowego.

5.

6.
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ZAKŁAD UKRAINISTYKI
1.
2.
3.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego

Praktyczna nauka języka ukraińskiego
I, II, III rok studiów I stopnia
wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.
prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz,
dr Maria Czetyrba, dr Ryszard Kupidura,
dr Olena Kowalewska, mgr Dominika Janczura

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Student ma prawo do czterogodzinnej absencji na
zajęciach w każdym semestrze. Po wykorzystaniu
przysługującego studentowi limitu wymagane jest
usprawiedliwianie nieobecności oraz sukcesywne
nadrabianie zaległego materiału na konsultacjach:
zaliczanie wyznaczonych formy prac pisemnych, testów
kontrolnych, tekstów do czytania, uzupełnianie
wiadomości leksykalno-gramatycznych.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, aktywny udział w procesie zajęć, zaliczanie
wszystkich form pisemnych (szeregu ćwiczeń w ramach
pracy poza zajęciowej), sprawdzianów cząstkowych oraz
pisemne lub ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli
student z przyczyn nieformalnych dopuści się 50%
nieobecności na zajęciach traci prawo do zaliczenia
przedmiotu. Jeśli nieobecność uwarunkowana jest np.
przyczynami zdrowotnymi, student zachowuje prawo do
otrzymania zaliczania, o które może ubiegać się w trybie
indywidualnym. Termin zaliczenia końcowego zawsze
zostaje uzgadniany ze studentami z trzytygodniowym
wyprzedzeniem.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.
Wyniki zaliczenia pisemnego ogłoszone są w godzinach
zajęć lub dyżurów i nie później niż po siedmiu dniach od
daty odbycia zaliczenia.
Egzamin na danym roku odbywa się po uzyskaniu
niezbędnych zaliczeń. Uzyskiwanie wpisów następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

7.
8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia
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1.
2.
3.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego

Praktyczna nauka języka ukraińskiego
I rok studiów II stopnia
wg obciążeń godz. na poszczególnych kierunkach studiów.

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Student ma prawo do czterogodzinnej absencji na
zajęciach w każdym semestrze. Po wykorzystaniu
przysługującego studentowi limitu wymagane jest
usprawiedliwianie nieobecności oraz sukcesywne
nadrabianie zaległego materiału na konsultacjach:
zaliczanie wyznaczonych formy prac pisemnych, testów
kontrolnych, tekstów do czytania, uzupełnianie
wiadomości leksykalno-gramatycznych.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, aktywny udział w procesie zajęć, zaliczanie
wszystkich form pisemnych (szeregu ćwiczeń w ramach
pracy poza zajęciowej), sprawdzianów cząstkowych oraz
pisemne lub ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli
student z przyczyn nieformalnych dopuści się 50%
nieobecności na zajęciach traci prawo do zaliczenia
przedmiotu. Jeśli nieobecność uwarunkowana jest np.
przyczynami zdrowotnymi, student zachowuje prawo do
otrzymania zaliczania, o które może ubiegać się w trybie
indywidualnym. Termin zaliczenia końcowego zawsze
zostaje uzgadniany ze studentami z trzytygodniowym
wyprzedzeniem.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.
Wyniki zaliczenia pisemnego ogłoszone są w godzinach
zajęć lub dyżurów i nie później niż po siedmiu dniach od
daty odbycia zaliczenia.
Egzamin na danym roku odbywa się po uzyskaniu
niezbędnych zaliczeń. Uzyskiwanie wpisów następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

7.
8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia
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1.
2.
3.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego
I, II, III rok studiów I stopnia
prof. dr hab. Tetiana Kosmeda,
dr Maria Czetyrba, dr Łukasz Małecki
Student ma prawo do dwugodzinnej absencji na zajęciach
w każdym semestrze. Po wykorzystaniu przysługującego
studentowi limitu wymagane jest usprawiedliwianie
nieobecności oraz sukcesywne nadrabianie zaległego
materiału na konsultacjach: zaliczanie wyznaczonych
formy prac pisemnych, testów kontrolnych, tekstów do
czytania,
uzupełnianie
wiadomości
leksykalnogramatycznych.

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, aktywny udział w procesie zajęć, zaliczanie
wszystkich form pisemnych (szeregu ćwiczeń w ramach
pracy poza zajęciowej), sprawdzianów cząstkowych oraz
pisemne lub ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli
student z przyczyn nieformalnych dopuści się 50%
nieobecności na zajęciach traci prawo do zaliczenia
przedmiotu. Jeśli nieobecność uwarunkowana jest np.
przyczynami zdrowotnymi, student zachowuje prawo do
otrzymania zaliczania, o które może ubiegać się w trybie
indywidualnym. Termin zaliczenia końcowego zawsze
zostaje uzgadniany ze studentami z trzytygodniowym
wyprzedzeniem.

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia pisemnego ogłoszone są w godzinach
zajęć lub dyżurów i nie później niż po siedmiu dniach od
daty odbycia zaliczenia.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia

Egzamin na danym roku odbywa się po uzyskaniu
niezbędnych zaliczeń. Uzyskiwanie wpisów następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
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1.
2.
3.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego

Historia literatury ukraińskiej
I, II, III rok studiów I stopnia
prof. Jarosław Poliszczuk
prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz,
dr Olena Kowalewska, dr Ryszard Kupidura

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

Student ma prawo do dwugodzinnej absencji na zajęciach
w każdym semestrze. Po wykorzystaniu przysługującego
studentowi limitu wymagane jest usprawiedliwianie
nieobecności oraz sukcesywne nadrabianie zaległego
materiału na konsultacjach: zaliczanie wyznaczonych
formy prac pisemnych, testów kontrolnych, tekstów do
czytania,
uzupełnianie
wiadomości
leksykalnogramatycznych.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, aktywny udział w procesie zajęć, zaliczanie
wszystkich form pisemnych (szeregu ćwiczeń w ramach
pracy poza zajęciowej), sprawdzianów cząstkowych oraz
pisemne lub ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli
student z przyczyn nieformalnych dopuści się 50%
nieobecności na zajęciach traci prawo do zaliczenia
przedmiotu. Jeśli nieobecność uwarunkowana jest np.
przyczynami zdrowotnymi, student zachowuje prawo do
otrzymania zaliczania, o które może ubiegać się w trybie
indywidualnym. Termin zaliczenia końcowego zawsze
zostaje uzgadniany ze studentami z trzytygodniowym
wyprzedzeniem.

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

Wyniki zaliczenia pisemnego ogłoszone są w godzinach
zajęć lub dyżurów i nie później niż po siedmiu dniach od
daty odbycia zaliczenia.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia

Egzamin na danym roku odbywa się po uzyskaniu
niezbędnych zaliczeń. Uzyskiwanie wpisów następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
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1.
2.
3.
4.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

7.
8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia

Kultura ukraińskiego obszaru językowego
I rok
prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz
Student ma prawo do dwugodzinnej absencji na zajęciach
w każdym semestrze. Po wykorzystaniu przysługującego
studentowi limitu wymagane jest usprawiedliwianie
nieobecności oraz sukcesywne nadrabianie zaległego
materiału na konsultacjach: zaliczanie wyznaczonych
formy prac pisemnych, testów kontrolnych, tekstów do
czytania,
uzupełnianie
wiadomości
leksykalnogramatycznych.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, aktywny udział w procesie zajęć, zaliczanie
wszystkich form pisemnych (szeregu ćwiczeń w ramach
pracy poza zajęciowej), sprawdzianów cząstkowych oraz
pisemne lub ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli
student z przyczyn nieformalnych dopuści się 50%
nieobecności na zajęciach traci prawo do zaliczenia
przedmiotu. Jeśli nieobecność uwarunkowana jest np.
przyczynami zdrowotnymi, student zachowuje prawo do
otrzymania zaliczania, o które może ubiegać się w trybie
indywidualnym. Termin zaliczenia końcowego zawsze
zostaje uzgadniany ze studentami z trzytygodniowym
wyprzedzeniem.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.
Wyniki zaliczenia pisemnego ogłoszone są w godzinach
zajęć lub dyżurów i nie później niż po siedmiu dniach od
daty odbycia zaliczenia.
Egzamin na danym roku odbywa się po uzyskaniu
niezbędnych zaliczeń. Uzyskiwanie wpisów następuje
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
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1.

Nazwa modułu

2.
3.

rok studiów
Nazwisko prowadzącego

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia

Seminarium licencjackie
(językoznawcze ; literaturoznawcze)
III rok
prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz,
prof. dr hab. Tetiana Kosmeda
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest stały
kontakt z promotorem oraz uzyskanie zaliczeń
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Student umawia się na egzamin magisterski po
pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora pisemnej
pracy oraz spełnieniu warunków dotyczących prac
magisterskich (szczegóły na stronie internetowej IFRos. I
Wydziału Neofilologii).
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
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1.

Nazwa modułu

2.
3.

rok studiów
Nazwisko prowadzącego

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia.

Zajęcia specjalizacyjne
(językoznawcze ; literaturoznawcze)
III rok
prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz,
prof. dr hab. Tetiana Kosmeda
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
dokonywane są
zaraz po
złożeniu
przez
studenta egzaminu.
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1.
2.
3.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego

Lektorat języka ukraińskiego
I I II rok (studia II stopnia)
dr Maria Czetyrba

4.

Warunki usprawiedliwiania
i odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb uzyskiwania
zaliczenia oraz składania
egzaminu

Student ma prawo do dwugodzinnej absencji na zajęciach w
każdym semestrze. Po wykorzystaniu przysługującego
studentowi limitu wymagane jest usprawiedliwianie
nieobecności oraz sukcesywne nadrabianie zaległego
materiału na konsultacjach: zaliczanie wyznaczonych formy
prac pisemnych, testów kontrolnych, tekstów do czytania,
uzupełnianie wiadomości leksykalno-gramatycznych.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na
zajęciach, aktywny udział w procesie zajęć, zaliczanie
wszystkich form pisemnych (szeregu ćwiczeń w ramach
pracy poza zajęciowej), sprawdzianów cząstkowych oraz
pisemne lub ustne zaliczenie całości materiału. Jeśli student
z przyczyn nieformalnych dopuści się 50% nieobecności na
zajęciach traci prawo do zaliczenia przedmiotu. Jeśli
nieobecność uwarunkowana jest np. przyczynami
zdrowotnymi, student zachowuje prawo do otrzymania
zaliczania, o które może ubiegać się w trybie
indywidualnym. Termin zaliczenia końcowego zawsze
zostaje uzgadniany ze studentami z trzytygodniowym
wyprzedzeniem.

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Tryb dokonywania wpisów
ocen z egzaminu lub
zaliczenia

Wyniki zaliczenia pisemnego ogłoszone są w
zajęć lub dyżurów i nie później niż po siedmiu
daty odbycia zaliczenia.
Egzamin na danym roku odbywa się po
niezbędnych zaliczeń. Uzyskiwanie wpisów
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
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godzinach
dniach od
uzyskaniu
następuje

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie
III rok
dr Olena Gomeniuk
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania zaliczenia
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
oraz składania egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
egzamin
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
egzaminu lub zaliczenia
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Język współczesnych mediów ukraińskich
III rok
Prof. dr hab. Tetyana Kosmeda
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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4.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warsztaty tłumaczeniowe z j. ukraińskiego
III rok
dr Olena Gomeniuk
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.

Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
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1.

Nazwa modułu

2.
3.
4.

rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

7.

8.

Modernizm w dziejach ukraińskiej kultury i
literatury
III rok studiów I stopnia
prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność na zajęciach. Odmawia się prawa do zaliczenia
modułu studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć
bez usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno
się odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w
semestrze.
Nie dotyczy

Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Teoria i praktyka przekładu
I rok studiów II stopnia
dr Olena Gomeniuk
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania zaliczenia
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
oraz składania egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
egzamin
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
egzaminu lub zaliczenia
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Literatura niepodległej Ukrainy
I rok studiów II stopnia
Prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania zaliczenia
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
oraz składania egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
egzamin
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
egzaminu lub zaliczenia
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Ukraina we współczesnej Europie – polityka I kultura
I rok studiów II stopnia
dr Ryszard Kupidura
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania zaliczenia
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
oraz składania egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
egzamin
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
egzaminu lub zaliczenia
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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Nazwa modułu

Przedmiot do wyboru I*
(*Warsztaty tłumaczeniowe – przekład pisemny)
rok studiów
I rok studiów II stopnia
Nazwisko prowadzącego
dr Ryszard Kupidira
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
usprawiedliwiania i
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania nieobecności
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
na zajęciach
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania zaliczenia
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
oraz składania egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
egzamin
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
egzaminu lub zaliczenia
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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Nazwa modułu

Przedmiot do wyboru II*
(*Warsztaty tłumaczeniowe – przekład ustny)
rok studiów
I rok studiów II stopnia
Nazwisko prowadzącego
dr Olena Gomeniuk
Warunki
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
usprawiedliwiania i
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
odrabiania nieobecności
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
na zajęciach
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Opuszczenie więcej niż 50% zajęć w ciągu
semestru wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia
przedmiotu. Nieobecności z powodów szczególnych
rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunki i tryb
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
uzyskiwania zaliczenia
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
oraz składania egzaminu
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż 50% zajęć bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Zasady zapisywania się na Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
egzamin
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Tryb ogłaszania wyników Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
egzaminu lub zaliczenia
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Tryb dokonywania wpisów Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
ocen z egzaminu lub
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
zaliczenia
dokonywane są zaraz po złożeniu przez studenta
egzaminu.
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Nazwa modułu
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rok studiów
Nazwisko prowadzącego

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia

Seminarium magisterskie
(językoznawcze ; literaturoznawcze)
I rok studiów II stopnia
prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz,
prof. dr hab. Tetiana Kosmeda
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest stały
kontakt z promotorem oraz uzyskanie zaliczeń
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Student umawia się na egzamin magisterski po
pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora pisemnej
pracy oraz spełnieniu warunków dotyczących prac
magisterskich (szczegóły na stronie internetowej IFRos. I
Wydziału Neofilologii).
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników zaliczenia.
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rok studiów
Nazwisko prowadzącego

4.

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia
oraz składania egzaminu

6.

Zasady zapisywania się na
egzamin

7.

Tryb ogłaszania wyników
egzaminu lub zaliczenia

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z egzaminu
lub zaliczenia.

Zajęcia specjalizacyjne
(językoznawcze ; literaturoznawcze)
I rok studiów II stopnia
prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz,
prof. dr hab. Tetiana Kosmeda
Student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia
bez konieczności ich usprawiedliwiania i zaliczania. W
przypadku trzeciej nieobecności wymagane jest już
usprawiedliwienie i zaliczenie wszystkich trzech
nieobecności. Czwarta nieobecność może być powodem
nieuzyskania zaliczenia przedmiotu. Nieobecności z
powodów szczególnych rozpatrywane są indywidualnie.
Student zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej. W
interesie studenta jest zaliczenie wszystkich zaległości
przed terminem zaliczenia końcowego. W przeciwnym
wypadku odmawia się studentowi zaliczenia końcowego.
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest
obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń
cząstkowych. Odmawia się prawa do zaliczenia modułu
studentowi, który opuścił więcej niż cztery zajęcia bez
usprawiedliwienia. Zaliczenie przedmiotu powinno się
odbyć najpóźniej do końca ostatnich zajęć w semestrze.
Student może przystąpić do egzaminu tylko po uzyskaniu
zaliczenia przedmiotu, zgodnie z terminem ogłoszonym
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej IFRos dla
każdej specjalności oddzielnie.
Wyniki zaliczenia zostaną ogłoszone studentom drogą
elektroniczną w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do
zaliczenia. O wynikach egzaminu ustnego studenci są
informowani w dniu przystąpienia do egzaminu,
natomiast o wynikach egzaminu pisemnego - w ciągu 3
dni od daty jego zdawania.
Uzyskiwanie wpisów z zaliczeń następuje niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników zaliczenia. Wpisy z egzaminu
dokonywane są
zaraz po
złożeniu
przez
studenta egzaminu.
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MODUŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
na FILOLOGII ROSYJSKIEJ Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
orazFILOLOGII UKRAIŃSKIEJ Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
1.
2.
3.

4.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego

Praktyczna nauka języka angielskiego
I rok
David Leonard, Troy DePiazz, Olha Lehka-Paul, dr
Małgorzata Kul, dr Agnieszka Lijewska, dr Anna Balas, dr
Anna Zbierska-Sawala, dr Hanna Wysocka, dr Renata
Budzyńska, dr Iwona Kokorniak,

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
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5.

Warunki i tryb
Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach jest
uzyskiwania
obowiązkowe. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenia oraz
uprzednie zaliczenie wszystkich komponentów danego
składania egzaminu modułu. Tak więc jeśli dany moduł składa się z kilku
konwersatoriów i wykładów, student jest zobowiązany
zaliczyć wszystkie te komponenty. Jeśli zajęcia z
przedmiotu odbywają się zarówno w I jak i II semestrze
danego roku akademickiego, a egzamin obejmuje materiał z
obydwu semestrów, student musi zaliczyć obydwa
semestry. Warunkiem przystąpienia do egzaminu PNJA jest
uprzednie uzyskanie zaliczeń za oba semestry ze
WSZYSTKICH komponentów PNJA na danym roku.
Zaliczenia te muszą być wpisane do systemu USOS.
Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
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6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

7.

8.

1.
2.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

3.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego

4.

Warunki

student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
Egzamin PNJA składa się z części pisemnej (akapit),
testu gramatycznego oraz egzaminu ustnego. Wszystkie te
części stanowią integralną część egzaminu, są oceniane
oddzielnie i nie podlegają kompensacji. Student
zobowiązany jest uzyskać co najmniej 60% z każdego
komponentu aby pomyślnie zdać egzamin. NIE MOŻNA
przystąpić tylko do jednej, lub wybranych, części egzaminu
w danej sesji egzaminacyjnej. Jeśli w sesji czerwcowej
student nie przystąpi do którejkolwiek z 3 części egzaminu
(akapitu, testu gramatycznego, egzaminu ustnego) z
powodu choroby lub innej przyczyny, jego egzamin
czerwcowy zostaje anulowany. Całość egzaminu studenta
zostaje przesunięta na sesję wrześniową, liczoną jako
termin pierwszy, o ile nieobecność udokumentowana
będzie odpowiednimi zaświadczeniami.
Część ustna obejmuje: 1) wypowiedź na zadawane
przez komisję pytania i testuje sprawności takie jak:
słownictwo,
gramatyka,
wymowa
(brytyjska
lub
amerykańska), płynność i logiczność wypowiedzi. Pytania
egzaminacyjne na egzaminie ustnym są odpowiednio
wcześniej (połowa roku akademickiego) przekazane
studentowi.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Praktyczna nauka języka angielskiego
II rok
dr Barbara Syguła-Janowska, dr Anna Zbierska-Sawala, dr
Anna Balas, dr Karolina Rosiak, dr Hanna Wysocka, dr
Renata Budzyńska, dr Krzysztof Sawala
O

zasadach
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zaliczenia

przedmiotu

decyduje

usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
Warunki i tryb
Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach jest
uzyskiwania
obowiązkowe. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenia oraz
uprzednie zaliczenie wszystkich komponentów danego
składania egzaminu modułu. Tak więc jeśli dany moduł składa się z kilku
konwersatoriów i wykładów, student jest zobowiązany
zaliczyć wszystkie te komponenty. Jeśli zajęcia z
przedmiotu odbywają się zarówno w I jak i II semestrze
danego roku akademickiego, a egzamin obejmuje materiał z
obydwu semestrów, student musi zaliczyć obydwa
semestry. Warunkiem przystąpienia do egzaminu PNJA jest
uprzednie uzyskanie zaliczeń za oba semestry ze
WSZYSTKICH komponentów PNJA na danym roku.
Zaliczenia te muszą być wpisane do systemu USOS.
5.

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
Egzamin PNJA składa się z części pisemnej
(streszczenie), testu gramatycznego oraz egzaminu ustnego.
Wszystkie te części stanowią integralną część egzaminu, są
oceniane oddzielnie i nie podlegają kompensacji. Student
zobowiązany jest uzyskać co najmniej 60% z każdego
komponentu aby pomyślnie zdać egzamin. NIE MOŻNA
przystąpić tylko do jednej, lub wybranych, części egzaminu
w danej sesji egzaminacyjnej. Jeśli w sesji czerwcowej
student nie przystąpi do którejkolwiek z 3 części egzaminu
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6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

7.

8.

1.
2.
3.

4.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

(streszczenia, testu gramatycznego, egzaminu ustnego) z
powodu choroby lub innej przyczyny, jego egzamin
czerwcowy zostaje anulowany. Całość egzaminu studenta
zostaje przesunięta na sesję wrześniową, liczoną jako
termin pierwszy, o ile nieobecność udokumentowana
będzie odpowiednimi zaświadczeniami.
Część ustna obejmuje: 1) wypowiedź na zadawane
przez komisję pytania i testuje sprawności takie jak:
słownictwo,
gramatyka,
wymowa
(brytyjska
lub
amerykańska), płynność i logiczność wypowiedzi. Pytania
egzaminacyjne na egzaminie ustnym są odpowiednio
wcześniej (połowa roku akademickiego) przekazane
studentowi.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego

Praktyczna nauka języka angielskiego
III rok
Thomas Anderson, Troy DePiazz, mgr Michał Jankowski, dr
Małgorzata Kul, dr Barbara Syguła-Janowska, dr Iwona
Kokorniak, dr Hanna Wysocka, dr Urszula Kizelbach

Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
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w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
Warunki i tryb
Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach jest
uzyskiwania
obowiązkowe. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenia oraz
uprzednie zaliczenie wszystkich komponentów danego
składania egzaminu modułu. Tak więc jeśli dany moduł składa się z kilku
konwersatoriów i wykładów, student jest zobowiązany
zaliczyć wszystkie te komponenty. Jeśli zajęcia z
przedmiotu odbywają się zarówno w I jak i II semestrze
danego roku akademickiego, a egzamin obejmuje materiał z
obydwu semestrów, student musi zaliczyć obydwa
semestry. Warunkiem przystąpienia do egzaminu PNJA jest
uprzednie uzyskanie zaliczeń za oba semestry ze
WSZYSTKICH komponentów PNJA na danym roku.
Zaliczenia te muszą być wpisane do systemu USOS.

5.

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
Egzamin PNJA składa się z części pisemnej (esej), testu
gramatycznego oraz egzaminu ustnego. Wszystkie te części
stanowią integralną część egzaminu, są oceniane oddzielnie
i nie podlegają kompensacji. Student zobowiązany jest
uzyskać co najmniej 60% z każdego komponentu aby
pomyślnie zdać egzamin. NIE MOŻNA przystąpić tylko do
jednej, lub wybranych, części egzaminu w danej sesji
egzaminacyjnej. Jeśli w sesji czerwcowej student nie
przystąpi do którejkolwiek z 3 części egzaminu (eseju, testu
gramatycznego, egzaminu ustnego) z powodu choroby lub
innej przyczyny, jego egzamin czerwcowy zostaje
anulowany. Całość egzaminu studenta zostaje przesunięta
na sesję wrześniową, liczoną jako termin pierwszy, o ile
nieobecność udokumentowana będzie odpowiednimi
zaświadczeniami.
Część ustna obejmuje: 1) wypowiedź na zadawane
przez komisję pytania i testuje sprawności takie jak:
słownictwo,
gramatyka,
wymowa
(brytyjska
lub
amerykańska), płynność i logiczność wypowiedzi. Pytania
egzaminacyjne na egzaminie ustnym są odpowiednio
wcześniej (połowa roku akademickiego) przekazane
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6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

7.

8.

1.
2.
3.

4.

5.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia
Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach

studentowi.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Dydaktyka języka angielskiego
II i III rok
dr Aleksandra Jankowska

O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
Warunki i tryb
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe.
uzyskiwania
Zajęcia z przedmiotu odbywają się zarówno w I jak i II
zaliczenia oraz
semestrze danego roku akademickiego, a egzamin obejmuje
składania egzaminu materiał z obydwu semestrów, student musi zaliczyć
obydwa semestry. Semestr pierwszy kończy się zaliczeniem
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z oceną. Zaliczenia i ocena za egzamin muszą być wpisane
do systemu USOS.

6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

7.

8.

1.
2.
3.

4.

5.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia
Nazwa modułu
rok studiów
Nazwisko
prowadzącego
Warunki
usprawiedliwiania i
odrabiania
nieobecności na
zajęciach
Warunki i tryb
uzyskiwania
zaliczenia oraz
składania egzaminu

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
Egzamin z historii literatury angielskiej składa się z
sześciu pytań otwartych (w formie mini-eseju), które
dotyczą przeczytanych lektur. Od studenta wymaga się,
żeby uzyskał co najmniej 61% z egzaminu. Pytania nie
dotyczą treści utworów (to sprawdzają pięciominutowe
quizy na początku każdych zajęć) tylko krytycznego i
logicznego zrozumienia literatury oraz porównania
poszczególnych epok literackich na przykładach.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Podstawy dydaktyki
II rok
dr Aleksandra Jankowska
Zgodnie z regulaminem obecność na wykładzie nie jest
obowiązkowa (‘nie można zobowiązywać studenta do
obowiązkowego uczestnictwa w wykładzie’, Regulamin
Studiów UAM, paragraf 19, punkt 1).
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne i
terminowe wykonywanie zadań umieszczanych na
platformie moodle.
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Egzamin z przedmiotu ‘Podstawy dydaktyki’ ma
charakter testu (przykładowe zadania podane zostały w
sylabusie). Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
minimum 60% punktów.

6.

7.

8.

1.
2.
3.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
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wyników egzaminu
lub zaliczenia
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egzaminu lub
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nieobecności na
zajęciach

4.

5.

Warunki i tryb
uzyskiwania

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczenia i egzaminu są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminu
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Przedmiot fakultatywny dla specjalizacji ogólnej:
Komunikacja w medycynie
II rok
dr Magdalena Zabielska
O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe.
Zajęcia z przedmiotu odbywają się zarówno w I jak i II
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zaliczenia oraz
semestrze danego roku akademickiego, a zaliczenie
składania egzaminu końcowe obejmuje materiał z obydwu semestrów, student
musi zaliczyć obydwa semestry. Semestr pierwszy kończy
się zaliczeniem z oceną. Zaliczenia i ocena za egzamin
muszą być wpisane do systemu USOS.

6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

7.

8.

1.
2.
3.
4.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
I semestr kończy się testem zaliczeniowym złożonym
z pytań opisowych na podstawie opracowanego materiału:
studenci odpowiadają na pytania, każde pytanie jest
punktowane. Pytania sprawdzają wiedzę z dziedziny oraz
umiejętności poprawnego definiowania pojęć.
Cały kurs kończy się przygotowaniem indywidualnego
projektu uwzględniającego zebranie i zanalizowanie danych
językowych. Studenci muszą: wybrać temat i zakres
projektu, zebrać materiał badawczy, przeczytać i opracować
teksty naukowe, oraz przygotować i przećwiczyć
prezentację. Przygotowanie projektu sprawdza zarówno
wiedzę jak i umiejętności zdobyte w trakcie całego kursu.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Nazwa modułu
Historia literatury angielskiej
rok studiów
II rok
Nazwisko
dr Urszula Kizelbach
prowadzącego
Warunki
O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
usprawiedliwiania i koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
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odrabiania
nieobecności na
zajęciach

odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
Warunki i tryb
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe.
uzyskiwania
Zajęcia z przedmiotu odbywają się zarówno w I jak i II
zaliczenia oraz
semestrze danego roku akademickiego, a egzamin obejmuje
składania egzaminu materiał z obydwu semestrów, student musi zaliczyć
obydwa semestry. Semestr pierwszy kończy się zaliczeniem
z oceną. Zaliczenia i ocena za egzamin muszą być wpisane
do systemu USOS.

5.

6.

7.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
Egzamin z historii literatury angielskiej składa się z
sześciu pytań otwartych (w formie mini-eseju), które
dotyczą przeczytanych lektur. Od studenta wymaga się,
żeby uzyskał co najmniej 61% z egzaminu. Pytania nie
dotyczą treści utworów (to sprawdzają pięciominutowe
quizy na początku każdych zajęć) tylko krytycznego i
logicznego zrozumienia literatury oraz porównania
poszczególnych epok literackich na przykładach.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
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7.

Historia Wysp Brytyjskich i USA
I rok
dr Tomasz Skirecki

O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta. Wykłady z Historii Wysp
Brytyjskich i USA są nieobowiązkowe.
Warunki i tryb
Jeśli zajęcia z przedmiotu odbywają się zarówno w I
uzyskiwania
jak i II semestrze danego roku akademickiego, a egzamin
zaliczenia oraz
obejmuje materiał z obydwu semestrów, student musi
składania egzaminu zaliczyć obydwa semestry. Zaliczenia te muszą być wpisane
do systemu USOS.

5.

6.

września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
Po pierwszym semestrze studenci piszą test
zaliczeniowy z zakresu historii Wysp Brytyjskich składający
się z 15 szczegółowych pytań z treści wykładów, 30 pytań o
postacie i terminy historyczne, oraz test dopasowywania
dat do wydarzeń. Pod koniec roku studenci piszą egzamin o
podobnej strukturze z za zakresu historii USA. Ocena
ostateczna jest średnia z oceny z egzaminu oraz testu
zaliczeniowego.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
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okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Przedmiot fakultatywny dla specjalizacji ogólnej:
Wiedza o krajach angielskiego obszaru
językowego (WOKAOJ)
I rok
dr Paweł Stachura, dr Katarzyna Macedulska

O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
Warunki i tryb
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe.
uzyskiwania
Zajęcia z przedmiotu odbywają się zarówno w I jak i II
zaliczenia oraz
semestrze danego roku akademickiego, a egzamin obejmuje
składania egzaminu materiał z obydwu semestrów, student musi zaliczyć
obydwa semestry. Semestr pierwszy kończy się zaliczeniem
z oceną. Zaliczenia i ocena za egzamin muszą być wpisane
do systemu USOS.
Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
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(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
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Na ocenę zaliczenia przedmiotu składają się
aktywność studentów na zajęciach, przygotowanie
prezentacji na wybrane tematy dotyczące aspektów
współczesnych realiów Wielkiej Brytanii i USA oraz test
zaliczeniowy pod koniec semestru.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.

Gramatyka opisowa języka angielskiego
I rok
dr Małgorzata Kul, dr Anna Balas, mgr Kacper Łodzikowski
O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje
koordynator przedmiotu/prowadzący. Podstawą do
odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba
opuszczonych zajęć (1/3 zajęć lub więcej) albo
stwierdzenie plagiatu. Prowadzący przedstawia wyraźne
zasady, na jakich student zalicza przedmiot. Jedynym
uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie,
które powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia
nie później niż w przeciągu 7 dni. Jeśli student przedstawi w
terminie zwolnienie lekarskie, prowadzący powinien
określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania
zaliczenia. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność
w pojedynczych przypadkach losowych, wówczas
wyznaczony zostaje termin na odrobienie materiału.
Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem
lekarskim) na 1/3 (lub więcej) ćwiczeń, konwersatoriów
lub seminariów w semestrze jest równoznaczna z brakiem
zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała lub
nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o urlop
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dziekański (§44 Regulaminu Studiów UAM).
Warunki i tryb
Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach jest
uzyskiwania
obowiązkowe. Zajęcia z przedmiotu odbywają się zarówno
zaliczenia oraz
w I jak i II semestrze danego roku akademickiego, a
składania egzaminu egzamin obejmuje materiał z obydwu semestrów, student
musi więc zaliczyć obydwa semestry. Zaliczenia te muszą
być wpisane do systemu USOS.

5.

6.

Zasady
zapisywania się na
egzamin
Tryb ogłaszania
wyników egzaminu
lub zaliczenia

7.

8.

Tryb dokonywania
wpisów ocen z
egzaminu lub
zaliczenia

Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego
egzaminu
poprawkowego.
Ostatecznym
terminem
uzyskania wpisu jest 31 marca (w semestrze zimowym)
oraz 30 września (w semestrze letnim oraz gdy okresem
rozliczeniowym jest rok studiów). W przypadku, gdy
student nie uzyska oceny pozytywnej z danego modułu
(przedmiotu) w wyznaczonym powyżej terminie, może
wnioskować o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
Egzamin z gramatyki opisowej języka angielskiego jest
pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Na ocenę z egzaminu składa się ocena z
zaliczenia ćwiczeń w 30% i punkty uzyskane z testu w 70%.
Egzamin składa się z 10 zadań, z których każde warte jest
10 punktów.
Zgodnie z terminem ogłoszonym na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej IFRos i WA.
Wyniki zaliczeń i egzaminów są ogłaszane poprzez
wpis w systemie USOS. Ocena z zaliczenia i egzaminów
powinna być wprowadzona do USOS w ciągu trzech dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników studentom, nie
później niż do 31 marca w semestrze zimowym i do 30
września w semestrze letnim oraz w przypadku, gdy
okresem rozliczeniowym jest rok studiów. Oceny z zaliczeń
powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później
niż trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
egzaminu z tego przedmiotu.
Oceny z zaliczeń i z egzaminu końcowego dokonywane
są drogą elektroniczną (USOS) do 3 dni roboczych po
złożeniu przez studenta egzaminu.
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