Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Balbuza Katarzyna,
prof UAM dr hab.

Formy wypowiedzi akademickiej Historia ogólna

LIC,
I rok

ĆW

Balbuza Katarzyna,
prof UAM dr hab.
Balbuza Katarzyna,
prof UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu
Seminarium licencjackie

Historia, specjalność:
Mediewistyka
bez ograniczeń

Balbuza Katarzyna,
prof UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

LIC,
WYK
I rok
LIC,
SEM
III rok,
stacj.
i niestacj.
MGR,
SEM
I-II rok

Balbuza Katarzyna,
prof UAM dr hab.
Balbuza Katarzyna,
prof UAM dr hab.

Autoprezentacja cesarzy
rzymskich w świetle monet
Seminarium doktoranckie

bez ograniczeń

Makroekonomia

Błażejczyk-Majka Lucyna,
dr hab.

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach
Nieobecności powyżej dwóch należy
odrabiać na dyżurach wykładowcy

10.04.2019

obecność nieobowiązkowa

Egzamin pisemny

21.06.2019

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

Przedłożenie pracy licencjackiej

16.06.2019

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność nieobowiązkowa

Przedłożenie pracy magisterskiej w
części (I rok) lub całości (II rok)

16.06.2019

Zaliczenie trzech lektur i przygotowanie
prezentacji multimedialnej
Przedłożenie napisanych rozdziałów
pracy doktorskiej

12.06.2019

WYK
SEM

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok

ĆW

w czasie dyżuru

Statystyka historyczna

Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok

ĆW

Błażejczyk-Majka Lucyna,
dr hab.

Redakcja dokumentu dużego

bez ograniczeń

LIC,
II rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Błażejczyk-Majka Lucyna,
dr hab.

badania reprezentacyjne
zjawisk społecznogospodarczych
Podstawy dydaktyki historii

Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok

WAR

w czasie dyżuru

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Budzińska Justyna,
dr

Dydaktyka historii w szkole
podstawowej

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Budzińska Justyna,
dr

Kultura historyczna

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Białecki Konrad,
dr hab.
Biniaś-Szkopek
Magdalena,
Błażejczyk-Majka Lucyna,
dr hab.

Budzińska Justyna,
dr

Termin
zaliczenia/egzaminu

Aktywność na zajęciach, omówienie
recenzyjne wybranej publikacji (książka,
artykuł) o tematyce starożytnej

MGR,
I rok
DR,
II rok

bez ograniczeń

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

w czasie dyżuru

w czasie dyżuru

Nieobecności powyżej jednej należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć w terminie uzgodnionym
z prowadzącym
Nieobecności powyżej jednej należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć w terminie uzgodnionym
z prowadzącym
Nieobecności powyżej jednej należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć w terminie uzgodnionym
z prowadzącym

16.06.2019

na ocenę składają się wyniki z: 2 testów do 16.04.2019
pisemnych, krótkiej pracy pisemnej,
aktywnosci i frekwencji
na ocenę składają się wyniki ze:
do 16.06.2019
sprawdzianów, wejściówek, aktywnosci i
frekwencji
podstawą do oceny jest aktywny udział w do 16.06.2019
zajęciach. Osoby, które nie uzupełnią
nieobecności na dyżurze, zobowiązane
będą do pisemnego zaliczenia
na ocenę składają się wyniki z:
przygotowania i prezentacji zagadnienia
teoretycznego, aktywnosci i frekwencji
Zaliczenie na podstawie obecności i
aktywności na zajęciach

do 16.06.2019

Zaliczenie na podstawie dydaktycznego
opracowania źródeł

10.06.2019

Zaliczenie na podstawie opracowania
"Poradnika muzealnego dla sp"

01.04.2019

01.04.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Budzińska Justyna,
dr

Dydaktyka historii

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Budzińska Justyna,
dr

Dydaktyka historii w szkole
podstawowej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Budzińska Justyna,
dr

Sztuki wizualne w edukacji
historycznej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Budzińska Justyna,
dr

Dydaktyka historii

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Historia Polski XVI-XVIII w.

LIC,
II rok

WYK

LIC,
I rok

WYK

Bugajewski Maciej,
prof. UAM dr hab.
Czamańska Ilona,
prof. dr hab.
Czamańska Ilona,
prof. dr hab.

Imperium Osmańskie

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
bez ograniczeń

Czamańska Ilona,
prof. dr hab.

seminarium licencjackie

Historia ogólna

LIC,
III rok

SEM

Delimata Małgorzata,
dr hab.

Paleografia i dyplomatyka

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

WAR

Delimata Małgorzata,
dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Delimata Małgorzata,
dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Cywilizacja średniowiecza

Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok

WYK

Dobosz Józef,
prof. dr hab.

Gospodarka preindustrialna –
średniowiecze

Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok

WYK

Dobosz Józef,
prof. dr hab.

Historia Europy Środkowej średniowiecze

bez ograniczeń

LIC,
I rok

WYK

Dobek Rafał,
prof. UAM dr hab.
Dobosz Józef,
prof. dr hab.

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć w terminie uzgodnionym
z prowadzącym
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć w terminie uzgodnionym
z prowadzącym
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć w terminie uzgodnionym
z prowadzącym
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć w terminie uzgodnionym
z prowadzącym

Zaliczenie na podstawie przygotowanego 13.06.2019
i zaprezentowanego referatu

obecność nieobowiązkowa

Zaliczenie na podstawie dydaktycznego
opracowania źródeł

14.06.2019

Zaliczenie na podstawie recenzji
wybranego wydarzenia artystycznego

14.06.2019

Egzamin ustny

czerwiec 2019

brak

zaliczenie ćwiczeń

egz. pisemny
26.06.2019, godz. 11.00

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

brak

praca semestralna

13.06.2019

brak

praca licencjacka

30.09.2019

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Materiał z nadprogramowych opuszczonych Aktywny udział w zajęciach.
zajęć należy nadrobić u prowadzącej

17-30.06.2019

Brak

Ustalenie tematu, zgromadzenie
literatury przedmiotu, plan pracy.

17-30.06.2019

Brak

Przedstawienie ukończonej pracy;
obrona pracy.

17-30.06.2019

Zwolnienie lekarskie

a) Obecność na zajęciach; b) rozmowa
wokół tematyki zajęć i zaleconej lektury

połowa czerwca 2019
roku

Zwolnienie lekarskie

a) Obecność na zajęciach; b) rozmowa
wokół tematyki zajęć i zaleconej lektury

połowa czerwca 2019
roku

Zwolnienie lekarskie

a) Obecność na zajęciach; b) rozmowa
wokół tematyki zajęć i zaleconej lektury

połowa czerwca 2019
roku

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne
Dobosz Józef,
prof. dr hab.

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Historia Czech dla Instytut
Slawistyki WFPiK (doba
sredniowieczna - pozostałe
zajęcia prof. UAM dr hab.
Damian Szymczak)
Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

LIC,
I rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

Zwolnienie lekarskie

a) Obecność na zajęciach; b) rozmowa
wokół tematyki zajęć i zaleconej lektury

druga połowa czerwca
2019 roku

Historia ogólna

MGR,
I rok

SEM

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

nie dotyczy

28.06.2019

Domańska Ewa,
prof. dr hab.

Seminarium doktorskie

bez ograniczeń

DR,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Nauki pomocnicze historii

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WYK

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Nauki pomocnicze historii

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa

Materiał realizowany na seminariach
podczas nieobecności należy uzupełnić we
własnym zakresie i zaliczyć w trakcie
konsultacji
Zapoznanie się ze wskazaną przez
prowadzącego dodatkową literaturą

Zaliczenie odbywa się na podstawie
dyskusji na temat literatury przedmiotu w
trakcie konsultacji i przedstawiania
fragmentow pracy.
Zaliczenie odbywa się na podstawie
dyskusji na temat literatury przedmiotu w
trakcie konsultacji i przedstawiania
fragmentow pracy.
obecność na zajęciach, znajomość
zagadnień poruszanych na wykładzie
oraz
zapoznanie
się z zadaną
literaturą
obecność
na zajęciach,
znajomość

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Średniowieczne zakony
rycerskie

bez ograniczeń

LIC,
II rok

ĆW

Dorna Maciej,
prof. UAM dr hab.

Łacina średniowieczna i
paleografia łacińska: Łacina
średniowieczna

bez ograniczeń

LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok

WAR

Archiwa w nowoczesnym
społeczeństwie: Archiwistyka
cyfrowa

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
III rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Archiwa w nowoczesnym
społeczeństwie: Archiwistyka
cyfrowa

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
II rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Prawo administracyjne

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Domańska Ewa,
prof. dr hab.

Falkowski Tomasz,
dr
Franz Maciej,
prof. UAM dr hab.
Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Zapoznanie się ze wskazaną przez
prowadzącego dodatkową literaturą
Zapoznanie się ze wskazaną przez
prowadzącego dodatkową literaturą
samodzielny przekład krótkiego tekstu
łacińskiego wskazanego przez
prowadzącego

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

zagadnień poruszanych na wykładzie
oraz zapoznanie się z zadaną literaturą
obecność na zajęciach, znajomość
zagadnień poruszanych na zajęciach
oraz zapoznanie się z zadaną literaturą
obecność na zajęciach, umiejętność
samodzielnego tłumaczenia
dostosowanych do poziomu
zaawansowania tekstów łacińskich

28.06.2019

ostatni wykład w
semestrze
ostatni wykład w
semestrze
letnia sesja
egzaminacyjna
ostatnie zajęcia w
semestrze

Zaliczenie odbywa się na podstawie:
10.06.2019
1. aktywności na zajęciach
2. zaliczenie pisemne
3. zaliczenie ustne
Zaliczenie odbywa się na podstawie
średniej ocen uzyskanych z pisemnych
prac bieżących oraz odbycia hospitacji
lekcji w tzw. szkołach ćwiczeń.
Nieobecności powyżej dwóch należy
Zaliczenie odbywa się na podstawie:
10.06.2019
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
1. aktywności na zajęciach
Materiał realizowany na zajęciach podczas 2. zaliczenie pisemne
nieobecności należy uzupełnić we własnym 3. zaliczenie ustne
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
Zaliczenie odbywa się na podstawie
prowadzącego
średniej ocen uzyskanych z pisemnych
prac bieżących oraz odbycia hospitacji
lekcji w tzw. szkołach ćwiczeń.
nie dotyczy
Egzamin w formie pisemnego testu
17.06.2019
[(ustny w uzasadnionych wypadkach],
(pytania otwarte i półotwarte, odpowiedzi
są punktowane, ocena pozytywna po
uzyskaniu min. 50% łącznej sumy
punktów). Egzamin poprawkowy w
formie ustnej.

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

MGR,
I rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Galuba Rafał,
prof. UAM dr hab.

Ścieżka prawno-kancelaryjna
dla archiwistów: Prawo
archiwalne

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

MGR,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
nie dotyczy

Górczak Zbyszko,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna i Polski w
średniowieczu

LIC,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

Górczak Zbyszko,
prof. UAM dr hab.

Życie miejskie w średniowieczu

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie
Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

KON

aktywne uczestnictwo w zajęciach,
egzamin ustny z tematyki zajęć

26. 06.2019

Górczyńska-Przybyłowicz
Bożena,
prof. UAM dr hab.
Górczyńska-Przybyłowicz
Bożena,
prof. UAM dr hab.
Górczyńska-Przybyłowicz
Bożena,
prof. UAM dr hab.

Sem. magisterskie

Historia ogólna

MGR,
I rok

SEM

obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej jednej zaliczane
max. 1 nieobecność w
indywidualnie na dyżurze
semestrze
dopuszczone 2 nieobecności Indywidualne konsultacja z prowadzącym
(konieczność nadrobienia)
zajęcia

Przedłozenie konspektu pracy i jej
pierwszego rozdziału

10.06.2019

Sem.licencjackie

Historia ogólna

LIC,
III rok

SEM

dopuszczone 2 nieobecności Indywidualne konsultacje z prowadzącym
(konieczność nadrobienia)
zajęcia

Przedłozenie pracy

10.06.2019

Co mówią niemieckie
ogłoszenia i plakaty ?

Historia ogólna

WAR

dopuszczone 2 nieobecności Indywidualne tłumaczenie tekstów i
(konieczność nadrobienia)
konsultacje z prowadzącym zajęcia

Uczestnictwo i aktywność w trakcie zajęć 10.06.2019

Górczyńska-Przybyłowicz
Bożena,
prof. UAM dr hab.
Górczyńska-Przybyłowicz
Bożena,
prof. UAM dr hab.

Europa XX wieku. Przemiany
Historia ogólna
społeczno- gospodarcze w
Europie XX wieku.
Wprowadzenie do studiów
Historia ogólna
niemcoznawczych.Stosunki
polsko -niemieckie XIX-XXI wiek.

LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok
MGR,
I rok

KON

dopuszczone 2 nieobecności Indywidualne konsultacje z prowadzącym
(konieczność nadrobienia)
zajęcia

Uczestnictwo i aktywność w trakcie zajęć 12.06.2019

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Uczestnictwo i aktywność w trakcie zajęć 11.06.2019

Graban Marcin,
dr

Badania dziejów społecznogospodarczych

MGR,
II rok

KON

dopuszczone 2 nieobecności Uzupełnienie nieobecności podczas dyżuru. Zaliczennie na podsawie przygotowanej i 16.06.2019
(konieczność nadrobienia)
predstawionej prezentacji multimedialnej.

Graban Marcin,
dr

Społeczeństwo i gospodarka w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

KON

dopuszczone 2 nieobecności Uzupełnienie nieobecności podczas dyżuru. Zaliczennie na podsawie przygotowanej i 16.06.2019
(konieczność nadrobienia)
predstawionej prezentacji multimedialnej.

Graban Marcin,
dr

Fundusze UE

bez ograniczeń

MGR,
II rok

KON

Graban Marcin,
dr
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr

Etyka społeczna

bez ograniczeń

LIC,
III rok
LIC,
II rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

WAR

LIC,
II rok

WAR

Kancelaria współczesna i
Historia, specjalność:
współczesne formy kancelaryjne Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Archiwalne pomoce
Historia, specjalność:
informacyjne
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

Ustne zaliczenie przedmiotu

Przygotowanie pracy licencjackiej

18.06.2019

Przygotowanie I rozdziału pracy
magisterskiej

18.06.2019

Egzamin w formie pisemnego testu
17.06.2019
[(ustny w uzasadnionych wypadkach],
(pytania otwarte i półotwarte, odpowiedzi
są punktowane, ocena pozytywna po
uzyskaniu min. 50% łącznej sumy
punktów). Egzamin poprawkowy w
formie ustnej.
Egzamin ustny z tematyki zajęć oraz
27.06.2019
wskazanej literatury

Uzupełnienie nieobecności podczas dyżuru. Zaliczennie na podsawie przygotowanej i 15.06.2019
predstawionej prezentacji multimedialnej.
Nie dotyczy.

Egzamin ustny.

18.06.2019

dopuszczone 2 nieobecności zaliczenie indywidualne na dyżurze
(konieczność nadrobienia)

aktywność, obecność, praca
zaliczeniowa, pisemne kolokwium

11.06.2019

dopuszczone 2 nieobecności zaliczenie indywidualne na dyżurze
(konieczność nadrobienia)

aktywność, obecność, praca
13.06.2019
zaliczeniowa - przygotowanie inwentarza
archiwalnego

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr
Heruday-Kiełczewska
Magdalena,
dr
Hinc Alina,
dr
Idzikowska-Czubaj Anna,
dr

Rozwój form kancelaryjnych

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Archiwalne pomoce
Historia, specjalność:
informacyjne
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Kancelaria współczesna i
Historia, specjalność:
współczesne formy kancelaryjne Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

MGR,
II rok

WAR

MGR,
II rok

Kultura młodzieżowa na świecie Historia ogólna

Idzikowska-Czubaj Anna,
dr

Polski rock. Muzyka, ludzie,
wydarzenia

Idzikowska-Czubaj Anna,
dr

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Termin
zaliczenia/egzaminu

Egzamin pisemny

21.06.2019

dopuszczone 2 nieobecności zaliczenie indywidualne na dyżurze
(konieczność nadrobienia)

aktywność, obecność, kolokwium
zaliczeniowe

14.06.2019

ĆW

dopuszczone 2 nieobecności zaliczenie indywidualne na dyżurze
(konieczność nadrobienia)

aktywność, obecność, kolokwium
zaliczeniowe

10.06.2019

LIC,
III rok

ĆW

Ustnie na dyżurze

Aktywność na zajęciach i zaliczenie ustne 11.06.2019

bez ograniczeń

LIC,
I rok

WYK

Ustnie na dyżurze

Zaliczenie ustne

13.06.2019

Cały teb big beat -- lata 60.te w
polskim rocku

bez ograniczeń

LIC,
III rok

WYK

Ustnie na dyżurze

Zaliczenie ustne

13.06.2019

Idzikowska-Czubaj Anna,
dr

Kultura popularna na świecie i
w Polsce w XX wieku

bez ograniczeń

MGR,
I rok

WYK

Ustnie na dyżurze

Zaliczenie ustne

12.06.2019

Idzikowska-Czubaj Anna,
dr

Dziecko w XIX i XX wieku

bez ograniczeń

LIC,
II rok

KON

Ustnie na dyżurze

Zaliczenie ustne

10.06.2019

Idzikowska-Czubaj Anna,
dr
Ilski Kazimierz,
prof. dr hab.
Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.

Badanie dziejów kultury

Historia ogólna

MGR,
I rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Ustnie na dyżurze

Zaliczenie ustne

12.06.2019

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.

Historia powszechna XVI-XVIII
w.

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego

24.06.2019

Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.
Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.
Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.

Historia powszechna XVI-XVIII
w.
Historia powszechna XVI-XVIII
w.
Obyczaje oraz rola kobiet w
życiu społecznym i politycznym
epoki nowożytnej

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Nauczycielska
Historia, specjalność:
Nauczycielska
bez ograniczeń

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Brak

LIC,
II rok
LIC,
II rok
LIC,
III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

24.06.2019

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

SEM

obecność obowiązkowa

Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.

Obyczaje oraz rola kobiet w
życiu społecznym i politycznym
epoki nowożytnej

bez ograniczeń

MGR,
I i II rok

SEM

obecność obowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

spraw finansów państwowych

zaliczenie indywidualne na dyżurze

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

24.06.2019
17.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.

Obyczaje oraz rola kobiet w
życiu społecznym i politycznym
epoki nowożytnej

bez ograniczeń

DR,
I rok

SEM

obecność obowiązkowa

Jakuboszczak Agnieszka,
dr hab.

Obyczaje oraz rola kobiet w
życiu społecznym i politycznym
epoki nowożytnej

bez ograniczeń

DR,
II rok

SEM

obecność obowiązkowa

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Cywilizacja industrialna i
postindustrialna w XX i XXI
wieku
Ekonomia i antropologiczna
analiza gospodarowania

bez ograniczeń

MGR,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok

ĆW

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Gospodarka ery internetu

bez ograniczeń

LIC,
II rok

ĆW

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Jankowiak Stanisław,
prof. dr hab.

Wielkopolanie w XX w.

bez ograniczeń

LIC,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
dopuszczone 2 nieobecności
(konieczność nadrobienia)

Jankowiak Stanisław,
prof. dr hab.

wybrane problemy z historii
Polski

Historia ogólna

KON

Jankowiak Stanisław,
prof. dr hab.

Kwestie mniejszości
narodowych w powojennej
Polsce
Historia gospodarcza III
Rzeczpospolitej

Historia ogólna

Jankowiak Stanisław,
prof. dr hab.
Jankowiak Stanisław,
prof. dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia ogólna

Seminarium licencjackie

Historia ogólna

Jaroszyk-Pawlukiewicz
Joanna,
dr
Jaroszyk-Pawlukiewicz
Joanna,
dr
Jaroszyk-Pawlukiewicz
Joanna,
dr
Jaroszyk-Pawlukiewicz
Joanna,
dr
Jasiński Tomasz,
prof. dr hab.

Prawne aspekty zawodu
nauczyciela

Historia, specjalność:
Nauczycielska

Prawo oświatowe

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie
bez ograniczeń

Janicki Tadeusz,
prof. UAM dr hab.

Jankowiak Stanisław,
prof. dr hab.

Jaśkowska-Józefiak
Zuzanna,
dr

Prawo pracy

bez ograniczeń

Podstawy prawa gospodarczego bez ograniczeń

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nie dotyczy

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Egzamin pisemny

26.06.2019

Uzupełnienie kolejnych nieobecności
podczas dyżuru

Kolokwium pisemne

17.06.2019

Uzupełnienie kolejnych nieobecności
podczas dyżuru

Kolokwium pisemne

14.06.2019

Uzupełnienie kolejnych nieobecności
podczas dyżuru

Złożenie pracy magisterskiej

do 30.06.2019

kolokwium

opanowanie materiału

27.06.2019

dopuszczone 2 nieobecności kolokwium
(konieczność nadrobienia)

opanowanie materiału

22.06.2019

LIC,
WYK
III rok
zaoczne
MGR,
KON
II rok

obecność nieobowiązkowa

opanowanie materiału

23.06.2019

dopuszczone 2 nieobecności kolokwium
(konieczność nadrobienia)

opanowanie materiału

25.06.2019

MGR,
SEM
I-II rok
LIC,
SEM
III rok
zaoczne
LIC,
WYK
II rok

dopuszczone 2 nieobecności brak
(konieczność nadrobienia)
dopuszczone 2 nieobecności brak
(konieczność nadrobienia)

przygotowanie pracy magisterskiej

30.06.2019

przygotowanie pracy licencjackiej

historia og

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

test zaliczeniowy (wielokrotnego wyboru) 26.03.2019

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa

odrobienie nieobecności na dyżurze

aktywna obecność na zajęciach

14.03.2019

LIC,
I rok

KON

odrobienie nieobecności na dyżurze

test zaliczeniowy (wielokrotnego wyboru
oraz zawierający kazusy)

14.06.2019

LIC,
III rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

test zaliczeniowy (wielokrotnego wyboru, 12.06.2019
zawierający ponadto kazusy)

brak

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne
Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.
Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Wykład monograficzny

bez ograniczeń

LIC,
II rok

WYK

Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.

Kultura historyczna

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

KON

Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.
Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.
Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.
Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.

Dydaktyka historii

Seminarium mgr

bez ograniczeń

Seminarium dr

bez ograniczeń

MGR,
I rok
LIC,
III rok
MGR,
I rok
DR,
III rok

WYK

Seminarium lic

Historia, specjalność:
Nauczycielska
bez ograniczeń

Julkowska Violetta,
prof. UAM dr hab.

Seminarium dr

bez ograniczeń

DR,
I rok

SEM

Kaczmarek Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Historia Powszechna XX i XXI
wieku

LIC,
III rok

ĆW

Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Historia Powszechna XX i XXI
wieku

LIC,
III rok

ĆW

Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
bez ograniczeń

MGR,
I i II rok

SEM

Kołacki Jerzy,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Konieczka-Śliwińska
Danuta,
prof UAM dr hab.

Dydaktyka historii w szkole
podstawowej

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

WYK

Konieczka-Śliwińska
Danuta,
prof UAM dr hab.

Historia i dziedzictwo kulturowe
w regionie

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Konieczka-Śliwińska
Danuta,
prof UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Konieczka-Śliwińska
Danuta,
prof UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I i II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

SEM
SEM
SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo
w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
---

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

dodatkowa lektura

prezentacja multimedialna

26.06.2019

dodatkowa lektura

praca pisemna

24.06.2019

zaliczenie pisemne

obecność na zajęciach

26.06.2019

rozdziały pracy lic.

konsultacje

26.06.2019

rozdziały pracy mgr

konsultacje

26.06.2019

rozdziały pracy dr

konsultacje

26.06.2019

rozdziały pracy dr

konsultacje

26.06.2019

konieczność odronienia nieobecności w
obecność i aktywność, prezentacja
formie ustnego lub pismenego ich zaliczenia wybranego tematu wraz z konspektem

10-11.06.2019

konieczność odronienia nieobecności w
obecność i aktywność, prezentacja
formie ustnego lub pismenego ich zaliczenia wybranego tematu wraz z konspektem

10-11.06.2019

uwarunkowane postępami wrealizacji
tematu pracy magisterskiej

w sesji egzaminacyjnej

prezentacja osiągniętych wyników
zgodnie z harmonogramen realizacji
tematu pracy magisterskiej
uwarunkowane postępami wrealizacji
prezentacja osiągniętych wyników
tematu pracy licencjackiej
zgodnie z harmonogramen realizacji
tematu pracy licencjackiej
brak wskazań
test faktograficzny z treści wykładu,
odpowiedzi na pytania są punktowane,
ocena poztywyna po uzyskaniu min. 50%
łącznej sumy punktów
Nieobecności powyżej dwóch należy
Zaliczenie odbywa się na podstawie
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
opracowania scenariusza cyklu zajęć z
Materiał realizowany na zajęciach podczas zakresu edukacji regionalnej dla szkoły
nieobecności należy uzupełnić we własnym podstawowej.
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.
Nieobecności powyżej dwóch należy
zaliczenie odbywa się na podstawie
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
prezentacji konspektu pracy oraz jej
Materiał realizowany na zajęciach podczas poszczególnych rozdziałów.
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.
Nieobecności powyżej dwóch należy
zaliczenie odbywa się na podstawie
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
prezentacji konspektu pracy oraz jej
Materiał realizowany na zajęciach podczas poszczególnych rozdziałów.
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.

w sesji egzaminacyjnej

10.06.2019

13.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Korten Christopher,
dr

A History of Entertainment in
the US

Historia AMU-PIE

Korten Christopher,
dr

Victorian England

Historia AMU-PIE

Korten Christopher,
dr

US History (Presidents)

Historia AMU-PIE

Korten Christopher,
dr

English for Historians

Historia ogólna

Kościelniak Karol,
dr

Wojna w średniowieczu

Kościelniak Karol,
dr

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

WYK

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

krótki esej

obecności + 60% (na Egz)

Egzamin 13.06.2019

WYK

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

krótki esej

obecności + 60% (na Egz)

Egzamin 13.06.2019

WYK

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

krótki esej

obecności + 60% (na Egz)

Egzamin 13.06.2019

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

krótki esej

aktywny udział. wykonywanie zadań
domowych

Zaliczenie 06.06.2019

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok
LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok
LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok
LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok
LIC,
III rok

KON

dopuszczone 2 nieobecności Ustna rozmowa na temat, na którym nie
(konieczność nadrobienia)
było studenta.

Zaliczenie ustne - rozmowa na temat
zagadnień poruszanych na zajęciach

10.06.2019

Broń i barwa w czasach
nowożytnych

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

ĆW

dopuszczone 2 nieobecności Ustna rozmowa na temat, na którym nie
(konieczność nadrobienia)
było studenta.

Zaliczenie pisemne - kolokwium

11.06.2019

Kościelniak Karol,
dr
Kościelniak Karol,
dr

Sztuka wojenna świata
starożytnego
Warsztat pracy historyka
wojskowego

Historia, specjalność:
Historia wojskowości
Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok
LIC,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy.

Egzamin ustny

17.06.2019

WAR

Ustna rozmowa na temat, na którym nie
było studenta.

Praca pisemna

11.06.2019

Kościelniak Karol,
dr

Turystyka militarna

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
II rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
dopuszczone 2 nieobecności
(konieczność nadrobienia)

Ustna rozmowa na temat, na którym nie
było studenta.

Praca pisemna

11.06.2019

Historia Polski XVI-XVIII w.

Historia ogólna

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

Historia, specjalność:
Nauczycielska

ĆW

obecność obowiązkowa

Kraszewski Igor,
dr

Historia Polski XVI-XVIII w.

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Kraszewski Igor,
dr

Historia Polski XVI-XVIII w.

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Kraszewski Igor,
dr
Kraszewski Igor,
dr

Historia Polski XVI-XVIII w.

Historia, specjalność:
Mediewistyka
Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok
LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Brak

Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

24.06.2019

Historia Polski XVI-XVIII w.

LIC,
II rok
LIC,
II rok

24.06.2019

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego

Kotłowska Anna,
prof. UAM dr hab.
Kraszewski Igor,
dr
Kraszewski Igor,
dr

Historia Polski XVI-XVIII w.

17.06.2019

24.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Termin
zaliczenia/egzaminu

Kraszewski Igor,
dr

Historia Polski XVI-XVIII w.

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Herezje w średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Czas i przestrzeń w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

KON

Krawiec Adam,
prof. UAM dr hab.

Cywilizacyjny dorobek
średniowiecza

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie

LIC,
I rok

KON

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Dziedzictwo kulturowe epok

bez ograniczeń

LIC,
III rok

KON

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

ĆW

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

ĆW

Królczyk Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Życie codzienne starożytnych
bez ograniczeń
(Greków i Rzymian): czas wolny
ludzi starożytnych
Zastosowanie kartografii w
Historia, specjalność:
badaniach historycznoHistoria wojskowości
wojskowych

LIC,
II rok

KON

LIC,
II rok

WAR

dopuszczone 2 nieobecności w przypadku braku zwolnienia lekarskiego
(konieczność nadrobienia)
należy zaliiczyć zajęcia w ciągu dwóch
tygodni w terminie uzgodnionym z
prowadzącym
dopuszczone 2 nieobecności w przypadku braku zwolnienia lekarskiego
(konieczność nadrobienia)
należy zaliiczyć zajęcia w ciągu dwóch
tygodni w terminie uzgodnionym z
prowadzącym
uczestnictwo w formie
nie dotyczy
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
nie dotyczy
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
odrobienie zaległości na dyżurze
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
odrobienie zaległości na dyżurze
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
odrobienie zaległości na dyżurze
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
odrobienie zaległości na dyżurze
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
Student odrabia materiał z opuszczonych
max. 2 nieobecności w
zajęć we własnym zakresie.
semestrze

Kruszyński Bartosz,
dr

Wpływ postępu techniki na
przemiany w wojskowości

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Student odrabia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.

1) przygotowanie 2 projektów, 2)
19.06.2019
pozytywna ocene za aktywność podczas
zajęć, 3) przygotowanie prac pisemnych,
4) ocena pozytywna z testu

Kruszyński Bartosz,
dr

Wojskowość XX i XXI wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Student odrabia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.

Kruszyński Bartosz,
dr

Broń i barwa w XX i XXI wieku

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Student odrabia materiał z opuszczonych
zajęć we własnym zakresie.

1) przygotowanie 2 projektów, 2)
13.06.2019
pozytywna ocene za aktywność podczas
zajęć, 3) przygotowanie prac pisemnych,
4) ocena pozytywna z testu
1) przygotowanie 2 projektów, 2)
13.06.2019
pozytywna ocene za aktywność podczas
zajęć, 3) przygotowanie prac pisemnych,
4) ocena pozytywna z testu

Kruszyński Bartosz,
dr

Kujawiński Jakub,
dr
Łazuga Waldemar,
prof. dr hab.

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu
Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Egzamin pisemny w formie opisowej,
obejmujący tematykę wykładów, z
uwzględnieniem wybranej literatury
przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach,
przygotowanie i przedstawienie podczas
zajęć pracy zaliczeniowej na temat
uzgodniony z prowadzącym
aktywna obecność na zajęciach,
zaliczenie pisemne w formie opisowej
dotyczące materiału omawianego
podczas zajęć
przedłożenie konspektu pracy
magisterskiej

17.06.2019

14.06.2019

14.06.2019

czerwiec-wrzesień 2019

przedłożenie całosci pracy magisterskiej czerwiec-wrzesień 2019

aktywny udział w zajęciach

10.06.2019

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie
testu faktograficznego, zaliczenie
kolokwium końcowego (pisemnego)
aktywny udział w zajęciach, zaliczenie
testu faktograficznego, zaliczenie
kolokwium końcowego (pisemnego)
aktywny udział w zajęciach

03.06.2019

07.06.2019

14.06.2019

1) przygotowanie 2 projektów, 2)
19.06.2019
pozytywna ocene za aktywność podczas
zajęć, 3) przygotowanie prac pisemnych,

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.
Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.

Makroekonomia

Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.

Budżet UE

Macyra Roman,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

Makowski Krzysztof,
prof. dr hab.

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Gospodarka i ekonomia
w dziejach
Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok
LIC,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

Egzamin pisemny - test

17-30.06.2019

ĆW

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

MGR,
II rok

KON

test/colloquium (60 pkt.); wejściówki (10
pkt.); aktywność/referat (25 pkt.);
frekwencja
(5 pkt.)
test/colloquium
(60 pkt.); wejściówki (10

12.06.2019

bez ograniczeń

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa

bez ograniczeń

MGR,
I i II rok

SEM

Historia Polski i powszechnaXIX wiek

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie

LIC,
II rok

WYK

Makowski Krzysztof,
prof. dr hab.

Żydzi i judaizm poprzez wieki:
Dzieje Żydów w XIX w

bez ograniczeń

MGR,
I rok

Makowski Krzysztof,
prof. dr hab.

Żydzi i judaizm poprzez wieki:
Dzieje Żydów w XX w

bez ograniczeń

Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XVI-XVIII
w.

Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.
Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.
Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.

Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.
Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.
Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.

Historia pieniądza

max. 2 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność nieobowiązkowa

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.
Nie dotyczy

pkt.); aktywność/referat (25 pkt.);
frekwencja (5 pkt.)
przedstawienie pracy magisterskiej lub
rozdziału pracy magisterskiej

12.06.2019

17-30.06.2019

nie dotyczy

egzamin w formie pisemnej (test
24.06.2019
faktograficzny i dwa pytania opisowe);
warunkiem zdania egzaminu jest zdanie
testu i udzielenie poprawnych
odpowiedzi na pytania opisowe; egzamin
poprawkowy w formie pisemnej

proSEM obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

ważna przyczyna losowa

podstawą zaliczenia będzie obecność na 10.06.2019
zajęciach, aktywność, ewentualnie (w
celu podwyższenia oceny)
przygotowanie pracy lub odpowiedź ustna

MGR,
I rok

proSEM obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

ważna przyczyna losowa

podstawą zaliczenia będzie obecność na 10.06.2019
zajęciach, aktywność, ewentualnie (w
celu podwyższenia oceny)
przygotowanie pracy lub odpowiedź ustna

Historia ogólna

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Historia powszechna XVI-XVIII
w.
Historia powszechna XVI-XVIII
w.
Historia powszechna XVI-XVIII
w.

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach
Historia, specjalność:
Mediewistyka
Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
II rok
LIC,
II rok
LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Brak

24.06.2019

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

ĆW

obecność obowiązkowa

Historia Polski XVI-XVIII w.

Historia, specjalność:
Nauczycielska
Historia, specjalność:
Historia wojskowości
Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok
LIC,
II rok
LIC,
II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Brak

Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

24.06.2019

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

ĆW

obecność obowiązkowa

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
egzaminu pisemnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

Historia powszechna XVI-XVIII
w.
Polska myśl polityczna epoki
przedrozbuorowej

24.06.2019
17.06.2019

24.06.2019
17.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.

Dzieje Rzeczypospolitej
Szlacheckiej (dzieje polityczne,
kulturalne, stosunki
międzynarodowe)

bez ograniczeń

DR,
IV rok

SEM

Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.

Polityka i kultura w czasach
nowożytnych

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.

Polityka i kultura w czasach
nowożytnych

bez ograniczeń

MGR,
I i II rok

SEM

Małecki Aleksander,
prof. UAM dr hab.

Polityka i kultura w czasach
nowożytnych

bez ograniczeń

DR,
II rok

SEM

Mamczak-Gadkowska
Irena,
prof. UAM dr hab.

Historia archiwów

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
II rok

ĆW

Mamczak-Gadkowska
Irena,
prof. UAM dr hab.
Mamczak-Gadkowska
Irena,
prof. UAM dr hab.

Wprowadzenie do archiwistyki

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
bez ograniczeń

MGR,
I rok

WYK

MGR,
I i II rok

SEM

Manyś Bernadetta,
dr

Stosunki polsko-litewskie XVIXVIII w. życie codzienne i
obyczaje

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Manyś Bernadetta,
dr

Historia Polski XVI-XVIII w.

Historia ogólna

LIC,
II rok

ĆW

Manyś Bernadetta,
dr

Historia powszechna XVI-XVIII
w.

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW

Seminarium magisterskie

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

obecność obowiązkowa

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
dopuszczone 2 nieobecności Nieobecności powyżej dwóch należy
(konieczność nadrobienia)
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.
obecność nieobowiązkowa
nie dotyczy

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Zaliczenie pisemne

11.06.2019

Egzamin w formie pisemnej. Egzamin
poprawkowy w formie ustnej.

12.06.2019

dopuszczone 2 nieobecności Nieobecności powyżej dwóch należy
(konieczność nadrobienia)
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego.
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Zaliczenie na podstawie prezentacji
rozprawy magisterskiej

30.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Manyś Bernadetta,
dr

Historia powszechna XVI-XVIII
w.

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
II rok

Manyś Bernadetta,
dr

Historia powszechna XVI-XVIII
w.

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
II rok

Manyś Bernadetta,
dr

Nauki pomocnicze bałkanistyki

Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Studia z historii u kultury
anglosaskiej

bez ograniczeń

Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

Marchlewicz Krzysztof,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
I rok

LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok
MGR,
I i II rok

ĆW

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

17.06.2019

Zaliczenie warsztatowe po zakończeniu
zajęć

5.06.2019

SEM

Zakończenie określonego przez
promotora etapu prac nad rozprawą
magisterską
Przedstawienie gotowej pracy
licencjackiej

5.06.2019

SEM

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

Spotkania indywidualne na dużurach

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nieobecności należy uzupełnić i zaliczyć
podczas dyżuru.

Spotkania indywidualne na dużurach

Matusik Przemysław,
prof. UAM dr hab.
Menz Mariusz,
dr

Formy wypowiedzi akademickiej Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

ĆW

Menz Mariusz,
dr

Analiza dyskursu politycznego i
medialnego

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW

Menz Mariusz,
dr

Dydaktyka wiedzy o
społeczeństwie

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nieobecności należy uzupełnić i zaliczyć
podczas dyżuru.

Menz Mariusz,
dr

Dydaktyka wiedzy o
społeczeństwie

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nieobecności należy uzupełnić i zaliczyć
podczas dyżuru.

Menz Mariusz,
dr

Terroryzm a przekazy medialne Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

MGR,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Nieobecności należy uzupełnić i zaliczyć
podczas dyżuru.

Michalski Maciej,
prof. UAM dr hab.
Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

Historia powszechna XX-XXI
wieku

LIC,
III rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

MGR,
I rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

Europa w XX wieku: Instytucje i
podstawy prawne Unii
Europejskiej

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Historia ogólna

Termin
zaliczenia/egzaminu

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
ĆW
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
KON
obecność obowiązkowa
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Lektorat dopuszczone 2 nieobecności Spotkania indywidualne na dużurach
specjalis (konieczność nadrobienia)
tyczny

LIC,
III rok

obecność obowiązkowa

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Nieobecności należy uzupełnić i zaliczyć
podczas dyżuru.

5.06.2019

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
10.06.2019
przygotowanie recenzji wybranego
artykułu lub ksiązki naukowej.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
10.06.2019
przygotowanie prezentacji
przedstawiającej wyniki
przeprowadzonego monitoringu mediów.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
przygotowanie jednego scenariusza i
jednego testu do zajęć z wos-u w szkole
podstawowej.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
przygotowanie jednego scenariusza i
jednego testu do zajęć z wos-u w szkole
podstawowej.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
przygotowanie dwóch prezentacji
przedstawiającej wybrany atak
terrorytyczny i jego medialny przekaz.

10.06.2019

brak

zaliczenie ćwiczeń

po ostatnim wykładzie

brak

przygotowanie prezentacji mulimedialnej na ostatnim spotkaniu

10.06.2019

11.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Mikołajczyk Marek,
prof. UAM dr hab.

seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I i II rok

SEM

Miłosz Jan,
dr

Badanie dziejów społecznogospodarczych

Historia ogólna

MGR,
I rok

KON

Miłosz Jan,
dr

Badanie dziejów społecznogospodarczych

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

MGR,
I rok

Miłosz Jan,
dr

Badanie dziejów społecznogospodarczych

Historia, specjalność:
Nauczycielska

Miłosz Jan,
dr

Samoorganiacja społeczna

Miłosz Jan,
dr

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

brak

przygotowanie planu pracy i kolejnych
rozdziałów

na ostatnim spotkaniu

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

11.06.2019

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

MGR,
I rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

bez ograniczeń

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

Wybrane problemy z historii
Europy

bez ograniczeń

LIC,
III rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

Miłosz Jan,
dr

Samorząd terytorialny w
dokumentach

bez ograniczeń

LIC,
WYK
III rok,
stacj.
i niestacj.

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

Zaliczenie odbywa się na podstawie
średniej z ocen uzyskanych z referatu i
jego prezentacji oraz zaangażowania na
zajęciach.
Zaliczenie odbywa się na podstawie
średniej z ocen uzyskanych z referatu i
jego prezentacji oraz zaangażowania na
zajęciach.
Zaliczenie odbywa się na podstawie
średniej z ocen uzyskanych z referatu i
jego prezentacji oraz zaangażowania na
zajęciach.
Zaliczenie odbywa się na podstawie
średniej z ocen uzyskanych z referatu i
jego prezentacji oraz zaangażowania na
zajęciach.
Zaliczenie odbywa się na podstawie
średniej z ocen uzyskanych z referatu i
jego prezentacji oraz zaangażowania na
zajęciach.
Kolokwium pisemne

Miłosz Jan,
dr

Podstawy przedsiębiorczości

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

13.06.2019

Miłosz Jan,
dr
Miłosz Jan,
dr

Administracja publiczna w
Polsce po 1990 r.
Dostęp do informacji publicznej

Gospodarka i ekonomia
w dziejach
Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
I rok
LIC,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

Zaliczenie odbywa się na podstawie
średniej z ocen uzyskanych z referatu i
jego prezentacji oraz zaangażowania na
zajęciach.
Kolokwium pisemne

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

Miłosz Jan,
dr

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Uzupełnienie nieobecności możliwe na
dyżurach.

Miłosz Jan,
dr

Finanse publiczne

Historia ogólna

Nie dotyczy

Kolokwium pisemne

17-30.06.2019

Miłosz Jan,
dr
Molik Witold,
prof. dr hab.
Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Samoorganiacja społeczna studia eksternistyczne

Gospodarka i ekonomia
w dziejach

LIC,
WYK
III rok
zaoczne
LIC,
ĆW
I rok

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Zaliczenie odbywa się na podstawie
11.06.2019
średniej z ocen uzyskanych z referatu i
jego prezentacji oraz zaangażowania na
zajęciach.
Zaliczenie odbywa się po przedstawieniu 17-30.06.2019
gotowej pracy licencjackiej

obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

Prezentacje multimedialne i referaty na
zawarte w sylabusie tematy

17-30.06.2019

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

nie dotyczy

17.06.2019

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
I rok

ĆW

indywidualnie uzgadniana z prowadzącym
zajęcia

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
II rok

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

Egzamin ustny lub pisemny (do wyboru).
Pytania otwarte. Egzamin poprawkowy ustny.
Zaliczenie na podstawie aktywności na
zajęciach, kolokwium zaliczeniowego
(pisemnego lub ustnego).
Zaliczenie na podstawie przedłożenia
całości pracy magisterskiej.

nie dotyczy

11.06.2019

11.06.2019

12.06.2019

12.06.2019

13-30.06.2019

13.06.2019

14.06.2019

po zaakceptowaniu pracy
magisterskiej

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Język grecki z elementami
kultury antycznej

bez ograniczeń

LIC,
I rok

WAR

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Musielak Maria,
prof. UAM dr hab.

Seminarium doktoranckie

Studium doktoranckie

DR,
I rok

SEM

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

Napierała Anita,
dr hab.

Badanie dziejów kultury

Historia, specjalność:
Nauczycielska

MGR,
II rok

KON

Napierała Anita,
dr hab.

Dziecko w XIX i XXw

bez ograniczeń

LIC,
II rok

KON

Napierała Anita,
dr hab.

Seminarium licencjackie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Napierała Anita,
dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I rok

SEM

Nikodem Jarosław,
prof. UAM dr hab.

Myśl i praktyka polityczna w
średniowieczu

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

WYK

Nikodem Jarosław,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski i powszechna
średniowiecze

LIC,
I rok

ĆW

dopuszczone 2 nieobecności Zaliczenie podczas dyżurów
(konieczność nadrobienia)

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium licencjackie

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie
bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Seminarium magisterskie

bez ograniczeń

MGR,
I i II rok

SEM

uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
III rok

WYK

Okulewicz Piotr,
prof. UAM dr hab.

Historia Polski XX i XXI wieku

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

Zakulisowe mechanizmy życia
politycznego

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

Historia propagandy

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

Pacanowska Regina,
dr
Paczos Sebastian,
dr

Paczos Sebastian,
dr

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Nieobecności usprawiedliwić na następnych
zajęciach. Materiał realizowany na
opuszczonych przez studenta zajęciach
należy uzupełnić we własnym zakresie i
zaliczyć podczas dyżuru prowadzącego
zajęcia.
nie dotyczy

Zaliczenie na podstawie pracy studenta 15.06.219
na zajęciach. W przypadku
usprawiedliwionych nieobecności –
kolokwium zaliczeniowe pozwalające
wykazać się umiejętnością przekładu
tekstu.
Zaliczenie na podstawie przedłożonycha po zaakceptowaniu
partii rozprawy doktorskiej.
kolejnych etapów pisania
rozprawy doktorskiej

dopuszczone 2 nieobecności
(konieczność nadrobienia)

po uzgodnieniu podczas dyżuru

praca pisemna, aktwyność na zajęciach i 05-30.06.2019
obecności

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

po uzgodnieniu podczas dyżuru

obecność i aktywny udział w dyskusji
podczas zajęć; przygotowanie do zajęć

03-30.06.2019

po uzgodnieniu podczas dyżuru

systematyczne przedstawienie kolejnych
rozdziałów pracy oraz obecność na
zajęciach
systematyczne przedstawienie kolejnych
rozdziałów pracy oraz obecność na
zajęciach
Egzamin ustny; podstawa J.
Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków
średnich
Kolokwium zaliczeniowe (pisemne) z
zagadnień poruszanych podczas zajęć

03-30.06.2019

Nie dotyczy

prezentacja i obrona pracy licencjackiej.

w dniu obrony pracy
licencjackiej

Nie dotyczy

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

Obecność nieobowiązkowa

Nie dotyczy

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Kolokwium ustne na dyżurze.

Egzamin ustny, trzy pytania, jedno z
dwudziestolecia międzywojennego i z
okresu II wojny światowej, drugie z
okresu PRL i trzecie z okresu po
upadku komunizmu.
Kolokwium ustne, obecność na
zajęciach, zaliczone nieobecności oraz
aktywny udział w zajęciach.

I rok - w chwili
przedstawienia owoców
pracy
II roku - w dniu obrony
pracy magisterskiej
26.06.2019

MGR,
II rok

WYK

obecność obowiązkowa
max. 3 nieobecności w
semestrze

LIC,
II rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Nieobecności powyżej trzech należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

po uzgodnieniu podczas dyżuru

-

03-30.06.2019

sesja egzaminacyjna

ostatnie zajęcia w
semestrze

2019-06-2019

Egzamin w formie ustnej. Egzamin
poprawkowy w formie ustnej.

18.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
aktywności i pracy pisemnej

13.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Termin
zaliczenia/egzaminu

Paczos Sebastian,
dr

Historia systemów politycznych

Gospdarka i ekonomia w
dziejach

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Paczos Sebastian,
dr

Media a polityka w Polsce po
1898 roku

bez ograniczeń

MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Paczos Sebastian,
dr

Polska polityka historyczna

bez ograniczeń

MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Paczos Sebastian,
dr

Polityka historyczna - analiza
wybranych państw

bez ograniczeń

MGR,
II rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Seminarium magisterskie

Historia ogólna

MGR,
II rok

SEM

dopuszczone 2 nieobecności Zwolnienie lekarskie. Warunki odrabiania
(konieczność nadrobienia)
materiału ustalone będą indywiduwalnie

Przedłożona praca magisterska

30.06.2019

Paszkiewicz Jędrzej,
prof. UAM dr hab.
Pentek Zdzisław,
prof. UAM dr hab.

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej jednej należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej jednej należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

zaliczenie w formie pisemnego testu 14.06.2019
ocena pozytywna po uzyskaniu min. 60%
łącznej sumy punktów.

zaliczenie w formie pisemnego testu 12.06.2019
ocena pozytywna po uzyskaniu min. 60%
łącznej sumy punktów.

Zaliczenie odbywa się na podstawie
aktywności i pracy pisemnej

13.06.2019

Nieobecności powyżej jednej należy
13.06.2019
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach
podczas nieobecności należy uzupełnić
we własnym zakresie i zaliczyć podczas
dyżuru prowadzącego

Piesiak-Robak Anna,
dr

Formy wypowiedzi akademickiej Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
I rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Zaliczenie tematyki zajęć opuszczonych
zajęć podczas dyżuru.

Obecność na zajęciach; przygotowanie
do zajeć i aktywne uczestnictwo;
przygotowanie w formie pisemnej
recenzji/omówienia recenzyjnego ksiązki
naukowej lub artykułu naukowego.

Do 7 czerwca 2019 r. przesłanie recenzji;14
czerwca 2019 r. zaliczenie ćwiczeń.

Piesiak-Robak Anna,
dr

Idee polityczne Europy do 1789 Historia, specjalność:
roku
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

ĆW

Zaliczenie tematyki zajęć opuszczonych
zajęć podczas dyżuru.

Idee polityczne Europy do 1789 Historia, specjalność:
roku
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

WYK

Obecność na zajęciach; przygotowanie
do zajeć i aktywne uczestnictwo;
kolokwium zaliczeniowe z tematyki zajęć.
Obecność na zajęciach; przygotowanie
do zajeć i aktywne uczestnictwo;
przygotowanie w formie pisemnej
recenzji/omówienia recenzyjnego ksiązki
naukowej lub artykułu naukowego.

Kolokwium zaliczeniowe
5 kwietnia 2019 r.

Piesiak-Robak Anna,
dr

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność nieobowiązkowa

Piesiak-Robak Anna,
dr

Dziedzictwo kulturowe Europy

bez ograniczeń

LIC,
III rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Zaliczenie tematyki zajęć opuszczonych
zajęć podczas dyżuru.

Obecność na zajęciach; przygotowanie
do zajeć i aktywne uczestnictwo;
przygotowanie w formie pisemnej
recenzji/omówienia recenzyjnego ksiązki
naukowej lub artykułu naukowego.

Do 6 czerwca przesłanie
pracy pisemnej; 13
czerwca 2019 r. zaliczenie

Pilarczyk Zbigniew,
prof. UAM dr hab.
Pokora Piotr,
dr hab.
Praczyk Małgorzata,
dr

Historia powszechna XX-XXI
wieku

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

Wszystkie nieobecność powyżej dwóch
należy zaliczyć na dyżurze prowadzącej.

Historia powszechna XX-XXI
wieku

Historia ogólna

LIC,
III rok

ĆW

Znajomość tekstów obowiązujących na
zajęciach i związana z tym aktywność;
zaliczenie kolokwium
Znajomość tekstów obowiązujących na
zajęciach i związana z tym aktywność;
zaliczenie kolokwium

14.06.2019

Praczyk Małgorzata,
dr

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Wszystkie nieobecność powyżej dwóch
należy zaliczyć na dyżurze prowadzącej.

Egzamin pisemny 26
czerwca 2019 r.

12.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne
Praczyk Małgorzata,
dr

Nazwa zajęć

dopuszczone 2 nieobecności Odrabianie w trakcie dyżuru
(konieczność nadrobienia)

Przeprowadzenie prezentacji, obecność
na zajęciach, aktywność

13.06.2019

KON

dopuszczone 2 nieobecności Odrabianie w trakcie dyżuru
(konieczność nadrobienia)

Napisanie recenzji, obecność na
zajęciach, aktywność

14.06.2019

LIC,
I rok

ĆW

dopuszczone 2 nieobecności Odrabianie w trakcie dyżuru
(konieczność nadrobienia)

Zalczenie kolokwium, obecność na
zajęciach, aktywność

14.06.2019

bez ograniczeń

MGR,
I rok,
zaocz.

WYK

dopuszczone 2 nieobecności Odrabianie w trakcie dyżuru
(konieczność nadrobienia)

Napisanie pracy zaliczeniowej, obecność 12.06.2019
na zajęciach, aktywność

Historia AMU-PIE

LIC,
I-III rok,
MGR,
I-II rok
LIC,
III rok

WYK

dopuszczone 2 nieobecności Odrabianie w trakcie dyżuru
(konieczność nadrobienia)

Przeprowadzenie prezentacji, obecność
na zajęciach, aktywność

SEM

MGR,
I rok

KON

Rydz Romuald,
dr

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją
Dyktatorzy i dyktatury: Dyktatury bez ograniczeń
w okresie zimnej wojny

LIC,
II rok

KON

Rydz Romuald,
dr

Historia Polski i powszechnaXIX wiek

LIC,
II rok

ĆW

Rydz Romuald,
dr

Historia powszechna XX-XXI
wieku

LIC,
III rok

ĆW

Rydz Romuald,
dr

Wielkopolska - dzieje
bez ograniczeń
regionalne: Kultura Wielkopolski

LIC,
II rok

WYK

Rydz Romuald,
dr

Wielkopolska - dzieje
regionalne: Wielkopolska i
Wielkopolanie w XIX i XX wieku
Wykład mistrzowski: Kultura
popularna na świecie i w Polsce
w XX wieku
Strategie walki, strategie
przetrwania: Formy polskiej
działalności politycznej i
społecznej

bez ograniczeń

LIC,
II rok

WYK

bez ograniczeń

MGR,
I rok,
zaocz.
LIC,
III rok

WYK

nieobecność
usprawiedliwiona przed lub
po seminarium
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Różycki Łukasz,
dr
Różycki Łukasz,
dr
Różycki Łukasz,
dr
Różycki Łukasz,
dr
Rydz Romuald,
dr

Rydz Romuald,
dr
Rydz Romuald,
dr

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie
Historia ogólna

LIC,
II rok

ĆW

MGR,
II rok

KON

Formy Cesarstwa Rzymskiego: bez ograniczeń
Kultura materialna Cesarstwa
Rzymskiego

LIC,
II rok

ĆW

Recepcja kultury klasycznej:
Recepcja Cesarstwa
Rzymskiego we współczesnej
popkulturze
Sztuka wojenna świata
starożytnego

bez ograniczeń

LIC,
I rok

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

Wybrane zagadnienia z historii
Bizancjum: Z dziejów
wojskowości rzymskiej i
bizantyńskiej
Wykład monograficzny: War
nad society in the Greek and
Roman world
Seminarium licencjackie

Europa w XX wieku: Migracje i
wielokulturowość

bez ograniczeń

Badania dziejów kultury

Humanistyka w szkole.
Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie
Historia, specjalność:
Historia wojskowości

Studia niestacjonarne:
Historia i Historia
nauczycielska

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Wszystkie nieobecność powyżej dwóch
należy zaliczyć na dyżurze prowadzącej.

Termin
zaliczenia/egzaminu

12.06.2019

Różycki Łukasz,
dr

ĆW

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Aktywny udział w zajęciach

Prostko-Prostyński Jan,
prof. dr hab.
Różycki Łukasz,
dr

LIC,
II rok

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

14.06.2019

Praczyk Małgorzata,
dr

bez ograniczeń

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Znajomość tekstów obowiązujących na
zajęciach i związana z tym aktywność;
przygotowanie referatu
Przygotowanie projektu w grupach;
aktywny udział w zajęciach

Praczyk Małgorzata,
dr

Historia obszarów
pozaueropejskich 2: Bliski
Wschód i Afryka Północna
Edukacja międzykulturowa

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Wszystkie nieobecność powyżej jednej
należy zaliczyć na dyżurze prowadzącej.
Wszystkie nieobecność powyżej jednej
należy zaliczyć na dyżurze prowadzącej.

09.05.2019

13.06.2019

15.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność na zajęciach i prezentacja
wybranej lektury.

do 17.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność na zajęciach i prezentacja
wybranej lektury.

do 17.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność i aktywny udział w zajęciach
oraz kolokwium końcowe

do 17.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność i aktywny udział w zajęciach
oraz kolokwium końcowe

do 17.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność i kolokwium końcowe

do 17.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność i kolokwium końcowe

do 17.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność

do 17.06.2019

Zaliczenie ma dyżurze po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym

Obecność na zajęciach i prezentacja
wybranego zagadnienia

do 17.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne
Rzepa Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Sawicz Agnieszka,
dr hab.

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Historia Polski XX-XXI wieku

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Sawicz Agnieszka,
dr hab.

Mniejszość polska na
Wschodzie

bez ograniczeń

LIC,
III rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Sawicz Agnieszka,
dr hab.

Historia Polski XX-XXI wieku

Historia ogólna

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Sawicz Agnieszka,
dr hab.

Historia Polski XX-XXI wieku

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
III rok

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Starożytność ludów “barbaricum” Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
I rok

KON

dopuszczone 2 nieobecności omówienie tematyki zajęć na konsultacjach
(konieczność nadrobienia)
indywidualnych

Źródła do dziejów Polski i
Humanistyka w szkole.
powszechnych – średniowiecze Polonistyczno-historyczne
studia nauczycielskie

LIC,
I rok

ĆW

dopuszczone 2 nieobecności omówienie tematyki zajęć na konsultacjach
(konieczność nadrobienia)
indywidualnych

Schramm Tomasz,
prof. dr hab.
Sikorski Dariusz,
prof. UAM dr hab.
Skibiński Edward,
prof. UAM dr hab.
Skotarczak Dorota,
prof. dr hab.
Skórzyńska Izabela,
prof. UAM dr hab.
Solarska Maria,
prof. UAM. dr hab.
Sosnowski Miłosz,
dr
Sosnowski Miłosz,
dr
Stróżyk Paweł,
prof. UAM dr hab.
Stryjkowski Krzysztof,
prof. UAM dr hab.
Strykowska-Nowakowska
Justyna,
dr

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Nieobecności powyżej dwóch
dopuszczalnych należy usprawiedliwić
podczas najbliższych zajęć. Materiał, który
był realizowany podczas zajęć student
uzupełnia we własnym zakresie. Student ma
możliwość uzyskania pomocy i skorzystania
z konsultacji podczas dyżuru
Nieobecności powyżej dwóch
dopuszczalnych należy usprawiedliwić
podczas najbliższych zajęć. Materiał, który
był realizowany podczas zajęć student
uzupełnia we własnym zakresie. Student ma
możliwość uzyskania pomocy i skorzystania
z konsultacji podczas dyżuru
Nieobecności powyżej dwóch
dopuszczalnych należy usprawiedliwić
podczas najbliższych zajęć. Materiał, który
był realizowany podczas zajęć student
uzupełnia we własnym zakresie. Student ma
możliwość uzyskania pomocy i skorzystania
z konsultacji podczas dyżuru.

Na ocenę składają się aktywność
podczas zajęć oraz prezentacja,
zaliczenie ustne na podstawie treści
omawianych podczas zajęć.

13.06.2019

Na ocenę składają się aktywność
podczas zajęć oraz prezentacja,
zaliczenie ustne na podstawie treści
omawianych podczas zajęć.

11.06.2019

Na ocenę składają się aktywność
podczas zajęć oraz prezentacja,
zaliczenie ustne na podstawie treści
omawianych podczas zajęć.

13.06.2019

Nieobecności powyżej dwóch
dopuszczalnych należy usprawiedliwić
podczas najbliższych zajęć. Materiał, który
był realizowany podczas zajęć student
uzupełnia we własnym zakresie. Student ma
możliwość uzyskania pomocy i skorzystania
z konsultacji podczas dyżuru

Na ocenę składają się aktywność
podczas zajęć oraz prezentacja,
zaliczenie ustne na podstawie treści
omawianych podczas zajęć.

13.06.2019

praca pisemna semestralna, rozmowa
na temat zagadnień omawianych na
konwersatorium
praca pisemna semestralna, rozmowa
na temat zagadnień omawianych na
ćwiczeniach

ostatnie zajęcia w
semestrze
ostatnie zajęcia w
semestrze

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne

Nazwa zajęć

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI wieku przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Historia wojskowości

LIC,
III rok

WAR

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI wieku przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Mediewistyka

LIC,
III rok

WAR

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI wieku przegląd źródeł

Historia ogólna

LIC,
III rok

WAR

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI wieku przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
III rok

WAR

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Historia XX-XXI wieku przegląd źródeł

Historia, specjalność:
Nauczycielska

LIC,
III rok

WAR

Syska Ewa,
prof. UAM dr hab.

Ludność wybranej miejscowości Historia, specjalność:
w Wielkopolsce w XVIII-XIX
Nauczycielska
wieku - opracowanie bazy
danych cz. 2

MGR,
I rok

WAR

Podstawy Przedsiębiorczości

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach

LIC,
II rok

WAR

Tatarkiewicz Anna,
dr

Podstawy Przedsiębiorczości

Historia ogólna

LIC,
II rok

WAR

Tatarkiewicz Anna,
dr

Historia Starożytnej Grecji i
Rzymu

Historia ogólna

LIC,
I rok

ĆW

Tatarkiewicz Anna,
dr

Historia Starożytnej Grecji i
Rzymu

Historia, specjalność:
Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

LIC,
I rok

Tatarkiewicz Anna,
dr

Religie świata rzymskiego

bez ograniczeń

Tatarkiewicz Anna,
dr

Życie codzienne starożytnym
Rzymie

Tatarkiewicz Anna,
dr

Seminarium licencjackie

Szymczak Damian,
prof. UAM dr hab.
Tarasewicz Radosław,
dr
Tatarkiewicz Anna,
dr

Tyborowski Witold,
prof. UAM dr hab.
Werner Wiktor,
prof. UAM dr hab.
Witkowski Rafał,
prof. UAM dr hab.

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Materiał realizowany na zajęciach podczas
max. 1 nieobecność w
nieobecności należy uzupełnić we własnym
semestrze
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Materiał realizowany na zajęciach podczas
max. 1 nieobecność w
nieobecności należy uzupełnić we własnym
semestrze
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Materiał realizowany na zajęciach podczas
max. 1 nieobecność w
nieobecności należy uzupełnić we własnym
semestrze
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
obecność obowiązkowa
Materiał realizowany na zajęciach podczas
max. 1 nieobecność w
nieobecności należy uzupełnić we własnym
semestrze
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
dopuszczone 2 nieobecności Materiał realizowany na zajęciach podczas
(konieczność nadrobienia)
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Zaliczenie odbywa się na podstawie
kolokwium obejmującego zagadnienia
omawiane na zajęciach

14.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
kolokwium obejmującego zagadnienia
omawiane na zajęciach

14.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
kolokwium obejmującego zagadnienia
omawiane na zajęciach

14.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
kolokwium obejmującego zagadnienia
omawiane na zajęciach

14.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
kolokwium obejmującego zagadnienia
omawiane na zajęciach

14.06.2019

Zaliczenie w formie ustnej z materiału
omawianego na zajęciach

14.06.2019

obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 1 nieobecność w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

indywidualnie ustalana z wykładowcą

prezentacja

09.04.2019

indywidualnie ustalana z wykładowcą

prezentacja

09.04.2019/04.06.2019

indywidualnie ustalana z wykładowcą

03.06.2019

ĆW

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

indywidualnie ustalana z wykładowcą

MGR,
II rok

KON

indywidualnie ustalana z wykładowcą

bez ograniczeń

LIC,
I rok

KON

indywidualnie ustalana z wykładowcą

obecność, praca w grupie - prezentacja

04.06.2019

bez ograniczeń

LIC,
III rok

KON

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze
uczestnictwo w formie
konsultacji, po uzgodnieniu
terminu z prowadzącym

obecność na zajęciach, zaliczenie testu
środsemestralnego, aktywność,
zaliczenie pisemnego kolokwium ( min
60%)
obecność na zajęciach, zaliczenie testu
środsemestralnego, aktywność,
zaliczenie pisemnego kolokwium ( min
60%)
obecność, aktywność

indywidualnie ustalana z wykładowcą

praca licencjacka

04.06.2019

30.05.2019

04.06.2019

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia
dydaktyczne
Wojtkowiak Jakub,
prof. UAM dr hab.
Wryk Ryszard,
prof. UAM dr hab.
Wyrwa Andrzej,
prof. dr hab.
Zwierzykowski Michał,
prof. UAM dr hab.
Zwierzykowski Michał,
prof. UAM dr hab.

Nazwa zajęć

Historia Polski XVI-XVIII w.
Dzieje Rzeczypospolitej
Szlacheckiej (dzieje polityczne,
kulturalne, stosunki
międzynarodowe)

Nazwa kierunku
studiów, specjalności

Rodzaj
Typ
i rok
zajęć
studiów

Warunki odbywania
zajęć (w tym ilość
dopuszczalnych
nieobecności
w semestrze)

Warunki usprawiedliwiania i
odrabiania nieobecności
na zajęciach

Historia, specjalność:
Polityka i media w dziejach
bez ograniczeń

LIC,
II rok
MGR,
I-II rok

WYK

obecność nieobowiązkowa

Brak

SEM

obecność obowiązkowa
max. 2 nieobecności w
semestrze

Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego
Nieobecności powyżej dwóch należy
usprawiedliwić na najbliższych zajęciach.
Materiał realizowany na zajęciach podczas
nieobecności należy uzupełnić we własnym
zakresie i zaliczyć podczas dyżuru
prowadzącego

Zwierzykowski Michał,
prof. UAM dr hab.

Dzieje Rzeczypospolitej
Szlacheckiej (dzieje polityczne,
kulturalne, stosunki
międzynarodowe)

bez ograniczeń

LIC,
III rok

SEM

obecność obowiązkowa

Zwierzykowski Michał,
prof. UAM dr hab.

Historia nowożytna pieniądza i

bez ograniczeń

MGR,
I rok

KON

obecność obowiązkowa

Warunki uzyskiwania zaliczenia;
składania egzaminu

Termin
zaliczenia/egzaminu

Zaliczenie na podstawie egzaminu
pisemnego i ustnego
Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

24.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
prezentacji konspektu pracy oraz jej
poszczególnych rozdziałów

17.06.2019

Zaliczenie odbywa się na podstawie
oddanego projektu badawczego (pracy
pisemnej)

19.06.2019

17.06.2019

