
STUDIA I STOPNIA 
SINOLOGIA ROK I  

Warunki odbywania zajęć Warunki zaliczenia  

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - kurs 
podstawowy 

dr Wisława Szkudlarczyk-
Brkić, mgr Dominik Duda 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, ale 
dopuszcza się 5% nieusprawiedliwionych 
nieobecności w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni 
od ustania jej przyczyny.  

1) Pozytywna ocena ustnej prezentacji na temat: Moja rodzina  
2) Pozytywna ocena pracy pisemnej na temat: Mój przyjaciel  
3) Pozytywny wynik testu kontrolnego i testu zaliczeniowego.  
Skala ocen:  
- bardzo dobry (90,5—100 pkt.) 
- dobry + (85,5—90 pkt.) 
- dobry (75,5—85 pkt.) 
- dostateczny + (70,5—75 pkt.) 
- dostateczny (60,0—70 pkt.) 
Na ocenę zaliczeniową składają się: ocena z testu zaliczeniowego 
(50%), ocena z prezentacji (25%) i ocena z pracy pisemnej (25%). 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - konwersacje mgr Dominik Duda 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, ale 
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione 
nieobecności w semestrze. Po przekroczeniu 
dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności 
uzyskanie zaliczenia i dopuszczenie do 
zaliczenia jest niemożliwe. Nieusprawiedliwiona 
nieobecność nie może przypadać w dniu, w 
którym zaplanowano jakąkolwiek formę 
sprawdzania umiejętności. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni 
od ustania jej przyczyny. Student jest 
zobowiązany samodzielnie uzupełnić zaległości 
wynikające z jego nieobecności na zajęciach 
dydaktycznych. 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków: 
1) spełnienie kryterium obecności na zajęciach; 
2) pozytywny wynik zaliczenia ustnego, do którego student przystąpi 
26 stycznia 2021 roku. 
Skala ocen: 
bardzo dobry 90 – 100 % 
dobry + 85 – 90 % 
dobry 75 – 85 % 
dostateczny + 70 – 75 % 
dostateczny 60 – 70 % 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - fonetyka mgr Zuzanna Wnuk 

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, 
synchronicznym, przy użyciu platformy MS 
Teams.  

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie: obecności i aktywności na 
zajęciach, zadań domowych, zaliczenia pisemnego (MS Teams) i 
zaliczenia ustnego (MS Teams).  

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - pismo chińskie dr hab. Halina Wasilewska 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, 
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione 
nieobecności (4h) w semestrze Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 14 dni 
od ustania jej przyczyny. 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków:1) nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności2) 
pozytywna ocena ze wszystkich pisemnych kolokwiów 
zaliczeniowych. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 
minimum 75% maksymalnej liczby punktów. Na kolokwiach stosuje 
się następującą skalę ocen: - bardzo dobry (95,5—100 pkt.)- dobry + 
(90,5—95 pkt.)- dobry (85,5—90 pkt.)- dostateczny + (80,5—85 pkt.)- 
dostateczny (75—80 pkt.). 
Kolokwium zaliczeniowe można powtarzać dwukrotnie w ciągu 7 
dni od daty ogłoszenia wyników.  

Krajoznawstwo dr Kamil Burkiewicz 
Zajęcia obowiązkowe prowadzone zdalnie, w 
formie konwersatorium. 

Na ocenę końcową składają się następujące czynniki: 
- obecność na zajęciach: 20 punktów 
- egzamin pisemny: 80 punktów 



STUDIA I STOPNIA 
SINOLOGIA ROK I  

Warunki odbywania zajęć Warunki zaliczenia  

Wstęp do językoznawstwa prof. UAM dr hab. Tomasz 
Wicherkiewicz 

Wszystkie zajęcia odbywają się w zespole na 
Teams. Tryb zajęć jest obowiązkowy, 
dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona 
nieobecność. Aktywny udział studentów w 
zajęciach będzie kontrolowany za pomocą 
kontrolnych pytań/zadań rozsyłanych w Forms 
w trakcie zajęć. Brak odpowiedzi na nie będzie 
traktowany jak nieobecność, którą trzeba 
usprawiedliwić i ew. odrobić. 

Zaliczenie odbywać się będzie poprzez zaliczenie na końcu cyklu 
zajęć testu on-line (w większości test wyboru + kilka pytań 
otwartych) w Forms. 

Wstęp do literaturoznawstwa  dr Iga Rutkowska   

Historia literatury chińskiej 
dr Agnieszka Paterska-
Kubacka Uczestnictwo w zajęciach jest nieobowiązkowe.  

Warunki zaliczenia:– napisanie i złożenie u nauczyciela do końca 
każdego miesiąca (listopad, grudzień, styczeń, luty) czterech krótkich 
prac pisemnych – recenzji jednej lektury z listy podanej przez 
wykładowcę,– pozytywny wynik kolokwiów, które odbędą się w 
czasie trwania semestru; każde kolokwium można poprawiać 
dwukrotnie: pierwszy raz w ciągu 30 dni od jego daty, a drugi raz 
dwa tygodnie przed końcem semestru (negatywny wynik testów 
poprawkowych oznacza brak zaliczenia przedmiotu); testy 
sprawdzają wiedzę na temat literatury chińskiej, obowiązuje cały 
materiał przekazany przez nauczyciela. Skala ocen: bardzo dobry 
(90,5—100 pkt.)dobry + (85,5— 90 pkt.)dobry (75,5—85 
pkt.)dostateczny + (70,5—75 pkt.)dostateczny (60—70 pkt.). Ocena 
końcowa jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów. W przypadku, 
gdy jest ona niezadowalająca dla studenta, ma prawo ją poprawiać 
na ustnym egzaminie, który odbędzie się 12 lutego 2021 r.; egzamin 
poprawkowy – 23 lutego 2021 r.  



 

STUDIA I STOPNIA 
SINOLOGIA ROK II  Warunki odbywania zajęć Warunki zaliczenia  

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - kurs 
podstawowy 

mgr Sylwia Witkowska, 
mgr Zuzanna Wnuk 

Zajęcia obowiązkowe. 

Student zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 
wywiązywać się z przydzielonych zadań oraz sumiennie 
przygotowywać się do zajęć, kolokwiów oraz testów.Ocena pracy 
studenta w ciągu semestru oparta jest na zaliczaniu kolokwiów 
wyznaczonych przez wykładowcę po przerobieniu określonej partii 
materiału. Do zaliczenia kolokwium wymagane jest uzyskanie 75%. 
W przypadku braku uzyskania określonej ilości punktów lub braku 
podejścia do testu należy napisać kolokwium jeszcze raz.Zaliczenie 
wszystkich kolokwiów jest warunkiem przystąpienia do testu 
końcowego po każdym semestrze. Aby uzyskać pozytywną ocenę z 
testu końcowego należy uzyskaćminimum 61%. Ostateczna ocena na 
koniec semestru jest sumą wyniku testu oraz rezultatów pracy 
studenta w ciągu semestru.Dodatkowo każdy student zobowiązany 
jest przygotować i przedstawić prezentację na wybrany przez siebie 
temat. Celem prezentacji jest przedstawienie umiejętności wyrażania 
określonych treści w języku chińskim oraz rozszerzenie wiedzy i 
słownictwa pozostałych studentów. 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - konwersacje 

lic. Yu Ailian  Zajęcia obowiązkowe, dopuszcza się dwie 
nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.  

Na końcową ocenę składają się: uczestnictwo w zajęciach i 
aktywność (40%), sprawdzian zaliczeniowy (60%). 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - rozumienie ze 
słuchu 

mgr Katarzyna Wizła-Lin 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, ale 
dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecności w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni 
od ustania jej przyczyny.  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) Pozytywny wynik testu zaliczeniowego.  
b) Wykonanie wszystkich zadań. 
Test sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu. Na testach 
obowiązuje cały materiał realizowany na zajęciach.  
Skala ocen:  
bardzo dobry (90,5—100 pkt.) 
dobry + (85,5—90 pkt.) 
dobry (75,5—85 pkt.) 
dostateczny + (70,5—75 pkt.) 
dostateczny (60,0—70 pkt.) 

Historia Chin dr Kamil Burkiewicz Zajęcia obowiązkowe prowadzone zdalnie, w 
formie konwersatorium.  Semestr zimowy – zaliczenie ustne 



STUDIA I STOPNIA 
SINOLOGIA ROK II 

 Warunki odbywania zajęć Warunki zaliczenia  

Język europejski (angielski) mgr Ewa Olszewska 

Nieobecności:a) liczba dopuszczalnych 
nieobecności nie wymagających 
usprawiedliwienia - 1b) wszystkie pozostałe 
godziny nieobecności musza być 
usprawiedliwione oficjalnym dokumentem, 
przesłanym nie później niż tydzień po 
nieobecności studenta/kic) nieobecny na 
zajęciach student/ka ma obowiązek 
samodzielnie wykonać zadania zrealizowane na 
zajęciach oraz zadane zadania domowe i 
przesłać je w tydzień po powrocie na zajęciad) 
student/ka może nie otrzymać zaliczenia jeśli 
opuści 30% zajęć (nawet jeśli będą one 
formalnie usprawiedliwione) 

Warunki zaliczenia:a) obecność b) aktywna partycypacja w 
zajęciach c) sumienna i terminowa realizacja zadań domowych d) 
wejściówki oraz test końcowy. 
Każdy z komponentów ma taką samą wagę. 

Historia literatury chińskiej dr Agnieszka Paterska-
Kubacka 

Uczestnictwo w zajęciach jest nieobowiązkowe.  

Warunki zaliczenia: 
– napisanie i złożenie u nauczyciela do końca każdego miesiąca 
(listopad, grudzień, styczeń, luty) czterech krótkich prac pisemnych 
– recenzji jednej lektury z listy podanej przez wykładowcę, 
– pozytywny wynik kolokwiów, które odbędą się w czasie trwania 
semestru; każde kolokwium można poprawiać dwukrotnie: pierwszy 
raz w ciągu 30 dni od jego daty, a drugi raz dwa tygodnie przed 
końcem semestru (negatywny wynik testów poprawkowych oznacza 
brak zaliczenia przedmiotu); testy sprawdzają wiedzę na temat 
literatury chińskiej, obowiązuje cały materiał przekazany przez 
nauczyciela.  
Skala ocen: bardzo dobry (90,5—100 pkt.) 
dobry + (85,5— 90 pkt.) 
dobry (75,5—85 pkt.) 
dostateczny + (70,5—75 pkt.) 
dostateczny (60—70 pkt.) 
Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów. W 
przypadku, gdy jest ona niezadowalająca dla studenta, ma prawo ją 
poprawiać na ustnym egzaminie, który odbędzie się 12 lutego 2021 
r.; egzamin poprawkowy – 23 lutego 2021 r.  

Lektura tekstów literackich - 
literatura współczesna do 
1949  

dr Agnieszka Paterska-
Kubacka 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, ale 
dopuszcza się 2h (2x45') nieusprawiedliwionych 
nieobecności w semestrze. Pozostałe 
nieobecności trzeba usprawiedliwić w ciągu 7 
dni od ustania ich przyczyny; 

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia:– rzetelne przygotowanie do 
zajęć i aktywny w nich udział;– terminowe wywiązywanie się z prac 
domowych;– pozytywny wynik kolokwium, które odbędzie się w 
trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej.Skala ocen: bardzo dobry 
(90,5—100 pkt.)dobry + (85,5— 90 pkt.)dobry (75,5—85 
pkt.)dostateczny + (70,5—75 pkt.)dostateczny (60—70 pkt.) 



STUDIA I STOPNIA 
SINOLOGIA ROK II 

 Warunki odbywania zajęć Warunki zaliczenia  

Lektura tekstów literackich - 
literatura współczesna po 
1949  

dr Maria Kurpaska 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, 
dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecność (2h) w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 14 dni 
od ustania jej przyczyny.  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków: 
1)pozytywna ocena z pisemnego kolokwium kontrolnego w trakcie 
trwania semestru  
2) pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego 
Na kolokwiach stosuje się następującą skalę ocen:  
1) bardzo dobry (90,5—100%) 
2) dobry + (85,5— 90%) 
3) dobry (75,5—85%) 
4) dostateczny + (70,5—75%) 
5) dostateczny (60—70%) 
Niezaliczone kolokwium kontrolne można poprawiać dwukrotnie: 
pierwszy raz w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, a drugi raz – 
jeden tydzień przed kolokwium zaliczeniowym. 

Lektura tekstów prasowych 
mgr Sylwia Witkowska, lic. 
Yu Ailian  

Zajęcia obowiązkowe, dopuszczalna jedna 
nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze.  

Na ocenę końcową składają się: obecność i aktywność na zajeciach 
(20%), zadania domowe (40%), praca zaliczeniowa - sprawozdanie z 
lektury tekstów prasowych (40%). 

Cywilizacje Azji dr hab. Halina Wasilewska 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, 
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione 
nieobecności (4h) w semestrze Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 14 dni 
od ustania jej przyczyny. 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków:1) nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności; 
2) pozytywna ocena z pisemnego lub ustnego kolokwium 
zaliczeniowego. Na kolokwiach stosuje się następującą skalę ocen: - 
bardzo dobry (96—100 pkt.)- dobry + (91—95 pkt.)- dobry (81—90 
pkt.)- dostateczny + (71—80 pkt.)- dostateczny (61—70 pkt.). 
Kolokwium zaliczeniowe można powtarzać jednokrotnie w ciągu 14 
dni od ogłoszenia wyników.  



 

STUDIA I STOPNIA 
SINOLOGIA ROK III  Warunki odbywania zajęć Warunki zaliczenia  

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - kompozycja 
tekstu 

mgr Hsiu-Ting Yu 
Studenci zaliczają przedmiot wywiązując się z 
kolejnych zadań przekazywanych przez 
nauczyciela.  

Na ocenę końcową składają się następujące elementy: wykonywanie 
zadań 30%, oceny za ćwiczenia i wypracowania - 70%. 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - konwersacje lic. Han Feng Zajęcia obowiązkowe prowadzone zdalnie, w 

formie konwersatorium. Zaliczenie ustne. 

Gramatyka opisowa języka 
chińskiego 

dr Wisława Szkudlarczyk-
Brkić, mgr Hu Wenmin 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, ale 
dopuszcza się 5% nieusprawiedliwione 
nieobecności w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni 
od ustania jej przyczyny.  

1) Wykonanie zadania językowego, 
2) Pozytywna ocena z testu kontrolnego (MS Teams), 
3) Pozytywna ocena z testu zaliczeniowego (MS Teams) 
Skala ocen:  
- bardzo dobry (90,5—100 pkt.) 
- dobry + (85,5— 90 pkt.) 
- dobry (75,5—85 pkt.) 
- dostateczny + (70,5—75 pkt.) 
- dostateczny (60—70 pkt.) 

Język chiński klasyczny - 
poezja 

mgr Hsiu-Ting Yu 

Obecność obowiązkowa, przyczyną 
nieobecności może być jedynie choroba 
potwierdzona zwolnieniem lekarskim lub 
problemy techniczne. 

Na ocenę końcową składają się: przygotowanie do zajęć i 
aktywność 20%, zadania domowe 30% i praca zaliczeniowa 50%.  

Język chiński klasyczny - 
proza 

mgr Hsiu-Ting Yu 

Obecność obowiązkowa, przyczyną 
nieobecności może być jedynie choroba 
potwierdzona zwolnieniem lekarskim lub 
problemy techniczne. 

Na ocenę końcową składają się: przygotowanie do zajęć i 
aktywność 20%, zadania domowe 30% i praca zaliczeniowa 50%.  

Język europejski (angielski) prof. UAM dr hab. Justyna 
Walkowiak 

Obecność na zajęciach obowiazkowa; w 
przypadku nieobecności wymagane zwolnienie 
lekarskie (dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione 
nieobecności w semestrze, ale ich 
wykorzystanie w dniu, na który zapowiedziano 
test, skutkuje automatycznie oceną 
niedostateczną z tego testu); ponadwymiarowe 
nieobecności należy zdać na dyżurze 
(dodatkowa lektura) 

Skala ocen: ndst (2), dst (3), dst plus (3,5), db (4), db plus (4,5), bdb 
(5). Warunki zaliczenia: zaliczenie na pozytywną ocenę (min. dst) 
wszystkich testów pisemnych (w trybie online) w semestrze; testy są 
zapowiadane minimum tydzień wcześniej; niezaliczony test należy 
poprawić w ciągu 3 tygodni indywidualnie na dyżurze online bądź 
w ramach zorganizowanej poprawy – zależnie od liczby osób, 
których to dotyczy (obie oceny – ndst i z poprawy – wlicza się do 
średniej). 
Ocena egzaminacyjna jest średnią arytmetyczną ocen z testów; w 
razie wątpliwości przewiduje się dodatkowe ustne zdawanie 
materiału na dyżurze online. 



STUDIA I STOPNIA 
SINOLOGIA ROK III 

 Warunki odbywania zajęć Warunki zaliczenia  

Lektura tekstów literackich  dr Maria Kurpaska 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, 
dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecność (2h) w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 14 dni 
od ustania jej przyczyny.  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków: 
1) pozytywna ocena z jednego pisemnego kolokwium kontrolnego w 
trakcie trwania semestru  
2) pozytywna ocena z pisemnego kolokwium na koniec semestru. 
Na kolokwiach stosuje się następującą skalę ocen:  
bardzo dobry (90,5—100 pkt.) 
dobry + (85,5— 90 pkt.) 
dobry (75,5—85 pkt.) 
dostateczny + (70,5—75 pkt.) 
dostateczny (60—70 pkt.) 
Niezaliczone kolokwium kontrolne można poprawiać dwukrotnie: 
pierwszy raz w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, a drugi raz – 
jeden tydzień przed kolokwium zaliczeniowym. 

Azja współczesna  dr Joanna Krenz 
Zajęcia obowiązkowe w formie zdalnej na 
platformie MS Teams. 

Zaliczenie na podstawie obecności oraz pracy pisemnej - artykułu 
do Wikipedii dotyczącego wybranego zjawiska ze współczesnej 
kultury chińskiej. 

Lektura tekstów 
specjalistycznych - teksty 
prawnicze 

mgr Sylwia Witkowska 
Obecność obowiązkowa, dopuszcza się jedną 
nieobecność nieusprawiedliwioną w semestrze.  

Na ocenę końcową składają się: obecność i aktywność na zajęciach 
(20%), zadania domowe (40%), praca zaliczeniowa - sprawozdanie z 
przeczytanych tekstów (40%).  

Lektura tekstów 
specjalistycznych - teksty 
naukowe 

mgr Sylwia Witkowska 
Obecność obowiązkowa, dopuszcza się jedną 
nieobecność nieusprawiedliwioną w semestrze.  

Na ocenę końcową składają się: obecność i aktywność na zajęciach 
(20%), zadania domowe (40%), praca zaliczeniowa - sprawozdanie z 
przeczytanych tekstów (40%).  

Teoria przekładu dr Joanna Krenz 
Zajęcia obowiązkowe w formie zdalnej na 
platformie MS Teams. 

Zaliczenie na podstawie obecności oraz pracy pisemnej: tłumaczenia 
fragmentu chińskojęzycznego tekstu z teorii przekładu lub analiza 
porównawcza dwóch przekładów literackich na język chiński. 

Proseminarium dr Maria Kurpaska 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, 
dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecność w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 14 dni 
od ustania jej przyczyny.  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków:1) Uczestnictwo w zajęciach2) Przedstawienie pracy 
pisemnej (długość pracy ok. 1600-2000 wyrazów)3) Prezentacja 
pracy na forum grupy– Prezentacja w trakcie trwania semestru 
zimowego. Oddanie pracy pisemnej najpóźniej dwa tygodnie po 
prezentacji pracy na forum grupy 
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Praktyczna nauka języka 
chińskiego - kompozycja 
tekstu 

mgr Hsiu-Ting Yu 
Studenci zaliczają przedmiot wywiązując się z 
kolejnych zadań przekazywanych przez 
nauczyciela.  

Na ocenę końcową składają się następujące elementy: wykonywanie 
zadań 30%, oceny za ćwiczenia i wypracowania - 70%. 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - konwersacje mgr Hsiu-Ting Yu 

Obecność obowiązkowa, przyczyną 
nieobecności może być jedynie choroba 
potwierdzona zwolnieniem lekarskim lub 
problemy techniczne. 

Na ocenę końcową składają się: ocena za przygotowanie do zajęć i 
aktywność - 30%, kolokwium zaliczeniowe - 70%. 

Lektura i przekład chińskich 
tekstów literackich  

dr Joanna Krenz Zajęcia obowiązkowe w formie zdalnej na 
platformie MS Teams. 

Zaliczenie na podstawie obecności, wywiązywania się z 
cotygodniowych zadań tłumaczeniowych oraz pracy pisemnej - 
artykułu do Wikipedii dotyczącego wybranego zjawiska z zakresu 
literatury chińskiej. 

Język chiński klasyczny lic. Yu Ailian  Obecność obowiązkowa, dopuszcza się jedną 
nieobecność nieusprawiedliwioną w semestrze.  

Na ocenę końcową składają się: obecność i aktywność na zajęciach 
(20%), zadania domowe (30%), test zaliczeniowy (50%). 

Kultura chińska mgr Hsiu-Ting Yu 

Obecność obowiązkowa, przyczyną 
nieobecności może być jedynie choroba 
potwierdzona zwolnieniem lekarskim lub 
problemy techniczne. 

Na ocenę końcową składają się: obecność na zajęciach 10%, 
aktywność i udział w dyskusjach 30%, zadania domowe 30%, praca 
zaliczeniowa 50%. 

Językowe aspekty przekładu dr Joanna Krenz Zajęcia obowiązkowe w formie zdalnej na 
platformie MS Teams. 

Zaliczenie na podstawie obecności oraz wywiązywania się z 
cotygodniowych zadań tłumaczeniowych, dla osób, które nie spełnią 
w zadowalającym stopniu tego ostatniego warunku przewidziana 
jest dodatkowa praca pisemna. 

Seminarium magisterskie dr Maria Kurpaska  

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, 
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione 
nieobecności (4h) w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 14 dni 
od ustania jej przyczyny. 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków: 
1) Uczestnictwo w zajęciach 
2) Przedstawienie planu pracy 
3) Przedstawienie pierwszego fragmentu pracy (najpóźniej 
30.01.2021). 

Seminarium magisterskie dr Agnieszka Paterska-
Kubacka 

Uczestnictwo w zajęciach jest nieobowiązkowe, 
w godzinach podanych w planie odbywają się 
konsultacje indywidualne dla osób, które 
zgłoszą taką potrzebę. 

Przygotowanie w ciągu semestru planu pracy oraz zgromadzenie 
materiałów (bibliografii) niezbędnych do rozpoczęcia pisania 
rozprawy.Skala ocen: bardzo dobry (90,5—100 pkt.); dobry + (85,5—
90 pkt.); dobry (75,5—85 pkt.); dostateczny + (70,5—75 pkt.); 
dostateczny (60—70 pkt.). 
Termin zaliczenia: do zakończenia zimowego semestru (11.02.2021). 

Seminarium magisterskie dr Kamil Burkiewicz Seminarium prowadzone w formie zdalnej.  Warunki zaliczenia: przygotowanie zarysu pracy, planów 
badawczych i zebranie źródeł bibliograficznych. 
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Język europejski (angielski) 
prof. UAM dr hab. Justyna 
Walkowiak 

Obecność na zajęciach online obowiązkowa; w 
przypadku nieobecności wymagane zwolnienie 
lekarskie (dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione 
nieobecności w semestrze, ale ich 
wykorzystanie w dniu, na który zapowiedziano 
test, skutkuje automatycznie oceną 
niedostateczną z tego testu); ponadwymiarowe 
nieobecności należy zdać na dyżurze 
(dodatkowa lektura) 

Skala ocen: ndst (2), dst (3), dst plus (3,5), db (4), db plus (4,5), bdb 
(5) – zgodnie z regulaminem studiów. Warunki otrzymania 
zaliczenia: zaliczenie na pozytywną ocenę (min. dst) wszystkich 
testów oraz realizacja zadań pisemnych wykonywanych 
synchronicznie i asynchronicznie na zajęciach (w trybie online) w 
semestrze oraz przygotowanie 1 prezentacji na semestr na wybrany 
(uzgodniony z wykładowcą) temat; testy są zapowiadane minimum 
tydzień wcześniej; niezaliczony test należy poprawić w ciągu 3 
tygodni indywidualnie na dyżurze online bądź w ramach 
zorganizowanej poprawy – zależnie od liczby osób, których to 
dotyczy (obie oceny – ndst i z poprawy – wlicza się do średniej) 
Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z testów; w razie wątpliwości 
przewiduje się dodatkowe ustne zdawanie materiału na dyżurze 
online. 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - kompozycja 
tekstu 

mgr Hsiu-Ting Yu 
Studenci zaliczają przedmiot wywiązując się z 
kolejnych zadań przekazywanych przez 
nauczyciela.  

Na ocenę końcową składają się następujące elementy: wykonywanie 
zadań 30%, oceny za ćwiczenia i wypracowania - 70%. 

Praktyczna nauka języka 
chińskiego - konwersacje 

lic. Han Feng Zajęcia obowiązkowe prowadzone zdalnie, w 
formie konwersatorium.  

Zaleczenie ustne. 

Lektura tekstów 
biznesowych mgr Hu Wenmin 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, ale 
dopuszcza się 5% nieusprawiedliwionych 
nieobecności w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni 
od ustania jej przyczyny.  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków:a) aktywnego udziału w zajęciach b) Pozytywny wynik 
testu kontrolnego i testu. Skala ocen: bardzo dobry (90,5—100 pkt.); 
dobry + (85,5—90 pkt.); dobry (75,5—85 pkt.); dostateczny + (70,5—75 
pkt.); dostateczny (60,0—70 pkt.) 
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Lektura i przekład tekstów 
specjalistycznych – 
technologie informatyczne. 
SDL Trados Studio 2017 i 
SDL Multiterm 2017 

dr Kamil Burkiewicz 
Zajęcia obowiązkowe, prowadzone zdalnie, w 
formie konwersatorium.  Zaliczenie pisemne. 

Seminarium magisterskie dr Maria Kurpaska 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, 
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione 
nieobecności (4h) w semestrze. Nieobecność na 
zajęciach należy usprawiedliwić w ciągu 14 dni 
od ustania jej przyczyny.  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków: 
1) Uczestnictwo w zajęciach 
2) Przedstawienie połowy planowanej pracy magisterskiej (do 
30.01.2021). 

Seminarium magisterskie 
dr Agnieszka Paterska-
Kubacka 

Uczestnictwo w zajęciach jest nieobowiązkowe, 
w godzinach podanych w planie odbywają się 
konsultacje indywidualne dla osób, które 
zgłoszą taką potrzebę.  

Przygotowanie w ciągu semestru kolejnego rozdziału pracy. 
Skala ocen: 
bardzo dobry (90,5—100 pkt.) 
dobry + (85,5— 90 pkt.) 
dobry (75,5—85 pkt.) 
dostateczny + (70,5—75 pkt.) 
dostateczny (60—70 pkt.) 
Termin zaliczenia: do zakończenia zimowego semestru (11.02.2021). 

Wstęp do ekonomii mgr Hu Wenmin 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, ale 
dopuszcza się 5% nieusprawiedliwionych 
nieobecności (1.5 godziny) w semestrze. 
Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić 
w ciągu 7 dni od ustania jej przyczyny. Student 
jest zobowiązany samodzielnie uzupełnić 
zaległości wynikające z jego nieobecności na 
zajęciach dydaktycznych.  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) aktywnego udziału w zajęciach  
b) Pozytywny wynik testu kontrolnego i testu zaliczeniowego  
Skala ocen:  
bardzo dobry (90,5—100 pkt.) 
dobry + (85,5—90 pkt.) 
dobry (75,5—85 pkt.) 
dostateczny + (70,5—75 pkt.) 
dostateczny (60,0—70 pkt.) 

 


