
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

FILOLOGIA ARABSKA / ARABISTYKA 

 

STUDIA I  STOPNIA 

 

Przedmiot Osoba prowadząca Warunki uczestnictwa Warunki zaliczenia 

ROK I 
Praktyczna nauka języka arabskiego  Dr Adrianna Maśko 

Mgr Sylwia Hamodi-
Owczarczak 

Znajomość języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym zrozumienie 
anglojęzycznych podręczników 

- udział w co najmniej 80% zajęć, 
- regularne oddawanie prac do wykonania 
w domu, 
- zdanie wszystkich testów w trakcie 
semestru (próg 60%), 
- zaliczenie testu egzaminacyjnego na 
zakończenie semestru (wspólnego dla 
wszystkich prowadzących, część pisemna i 
ustna) 

Gramatyka języka arabskiego Dr Filip Jakubowski Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, ale dopuszcza się 2h 
nieusprawiedliwionych nieobecności w 
semestrze. Pozostałe nieobecności należy 
usprawiedliwić w ciągu 7 dni od ustania 
ich przyczyny. Student jest zobowiązany 
samodzielnie uzupełnić zaległości 
wynikające z jego nieobecności. 

Zaliczenie odbywa się na podstawie trzech 

cząstkowych kolokwiów pisemnych 

1. Alfabet, rodzaj żeński,  określoność i 

zdanie imienne 

2. Rdzeń, radykał, liczba mnoga, 

3. Zaimki dzierżawcze, idafa  

Student nieobecny na w wypadku 

usprawiedliwionej nieobecności na 

którymkolwiek kolokwium zalicza je w 



terminie ustalonym przy przedłożeniu 

wykładowcy usprawiedliwienia (nie 

później jednak niż w ciągu 14 dni od 

końcowej daty zwolnienia lekarskiego), 

Każde niezaliczone kolokwium można 

poprawić jeden raz 

Wstęp do arabistyki Dr Filip Jakubowski Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, ale dopuszcza się 2h 
nieusprawiedliwionych nieobecności w 
semestrze. Pozostałe nieobecności należy 
usprawiedliwić w ciągu 7 dni od ustania 
ich przyczyny. Student jest zobowiązany 
samodzielnie uzupełnić zaległości 
wynikające z jego nieobecności. 
 

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na 
podstawie zaliczenia dwóch lektur z listy 
oraz kolokwium końcowego.  
Student nieobecny na w wypadku 
usprawiedliwionej nieobecności 
kolokwium zalicza je w terminie 
ustalonym przy przedłożeniu wykładowcy 
usprawiedliwienia (nie później jednak niż 
w ciągu 14 dni od końcowej daty 
zwolnienia lekarskiego), 
Student nieobecny na kolokwium bez 
usprawiedliwienia nie ma prawa zaliczać 
kolokwium w dodatkowym terminie, co 
oznacza niezaliczenie przedmiotu. 

Klasyczna literatura arabska dr Adrianna Maśko  - możliwa 1 nieusprawiedliwiona 
nieobecność w trakcie semestru, 
- przedstawienie prezentacji na zajęciach 
w ciągu semestru, 
- rozmowa ustna na zakończenie semestru 
z omawianego materiału oraz lektur 

Historia krajów arabskich Prof. UAM dr hab. 
Zdzisław Pentek 

Uczestnictwo w zajęciach nie jest 
obowiązkowe (wykład) 

Egzamin pisemny (II semestr) 

Kultura świata arabskiego dr Agnieszka Graczyk  Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności (4h) w 
semestrze  

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po 
spełnieniu następujących warunków: 



Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz uzupełnienia 
informacji z zajęć w których nie 
uczestniczył 

1) Napisanie pracy semestralnej oraz 
przygotowanie do niej prezentacji, która 
następnie jest przedstawiana na forum   
 
W przypadku otrzymania oceny 
niedostatecznej za brak pracy, student 
jest zobowiązany dostarczyć ją lub 
poprawić przed rozpoczęciem kolejnego 
semestru. 
 

Wstęp do językoznawstwa Prof. UAM dr hab. 
Marcin Michalski  
 
 
  
 

Ogólna wiedza z zakresu gramatyki języka 
polskiego.  
 

Test pisemny na koniec semestru z 
materiału wykładu i wskazanej lektury.  
 

ROK II 

Praktyczna nauka języka arabskiego dr Adrianna Maśko 
mgr Sylwia Hamodi-
Owczarczak 
mgr Abdelfattah 
Shaheen 

Zaliczenie zajęć z praktycznej nauki języka 
arabskiego z 1 roku studiów 

- udział w co najmniej 80% zajęć, 
- regularne oddawanie prac do wykonania 
w domu, 
- zdanie wszystkich testów w trakcie 
semestru (próg 60%), 
- zaliczenie testu egzaminacyjnego na 
zakończenie semestru (wspólnego dla 
wszystkich prowadzących, część pisemna i 
ustna) 

Gramatyka języka arabskiego dr Łukasz Piątak Zaliczenie zajęć z gramatyki języka 
arabskiego z 1 roku studiów 

Zaliczenie odbywa się na podstawie 

czterech cząstkowych kolokwiów 

pisemnych 

1. Liczba podwójna i pisownia hamzy. 



2. Liczebniki główne i porządkowe. 

Określanie czasu i daty. Przysłówki 

liczebne i ułamki.  

3. Czasowniki nieregularne i ich tryby. 

Tematy pochodne (II-X) czasowników 

regularnych i nieregularnych i ich 

masdary.  

4. Imiesłów czynny i bierny. 

Tematy pochodne (XI-XV) czasowników. 

Tematy pochodne czasowników 

czteroradykałowych. 

Student nieobecny na w wypadku 

usprawiedliwionej nieobecności na 

którymkolwiek kolokwium zalicza je w 

terminie ustalonym przy przedłożeniu 

wykładowcy usprawiedliwienia (nie 

później jednak niż w ciągu 14 dni od 

końcowej daty zwolnienia lekarskiego), 

Każde niezaliczone kolokwium można 
poprawić jeden raz. 

Dialekt arabski Przełożony na 2 semestr 

Współczesna literatura arabska dr Agnieszka Graczyk Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności (4h) w 
semestrze  
Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz uzupełnienia 
informacji z zajęć w których nie 
uczestniczył 
 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po 
spełnieniu następujących warunków: 
1) Napisanie pracy semestralnej oraz 
przygotowanie do niej prezentacji, która 
następnie jest przedstawiana na forum   
 
W przypadku otrzymania oceny 
niedostatecznej za brak pracy, student 
jest zobowiązany dostarczyć ją lub 



 poprawić przed rozpoczęciem kolejnego 
semestru. 

 

Historia krajów arabskich Prof. UAM dr hab. 
Zdzisław Pentek 

Uczestnictwo w zajęciach nie jest 
obowiązkowe (wykład) 

Egzamin pisemny 

Islam Dr Filip Jakubowski/  Uczestnictwo w zajęciach nie jest 
obowiązkowe (wykład) 

Zaliczenie I semestru odbywa się na 
podstawie przedstawionej pracy pisemnej 
– recenzji naukowej lub tekstu 
popularnonaukowego (przygotowanie 
hasła na wikipedię). 

Mniejszości etniczne i religijne w 
świecie arabskim 

dr Agnieszka Graczyk Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności (4h) w 
semestrze  
Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz uzupełnienia 
informacji z zajęć w których nie 
uczestniczył 

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest 
przygotowanie wcześniej ustalonych 
prezentacji dot. Tematu mniejszości w 
krajach arabskich oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny z tekstu końcowego 
(zaliczenia). 
 

Sztuka arabsko-muzułmańska dr Łukasz Piątak  Warunek dopuszczający do zaliczenia: 
obecność na 80 % zajęć, cotygodniowa 
informacja zwrotna 
Podstawa oceny zaliczeniowej: 
prezentacja multimedialna na wybrany z 
listy temat - projekt autorski studenta 

ROK III 

Praktyczna nauka języka arabskiego dr Marcin Styszyński Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach  Aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe 
testy i kolokwia w trakcie semestru, 
pisemne zadania domowe, wypracowania, 
prezentacje. Na zaliczenie przedmiotu w 
sem. zimowym składa się suma ocen z 
obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w 
trakcie semestru. 



Dialekt arabski mgr Abdelfattah Shahin Zaliczenie zajęć z dialektu arabskiego z 2 
roku studiów 

Warunek dopuszczający do zaliczenia: 
regularna praca z ćwiczeniami na 
zajęciach i w domu, obecność na 80 % 
zajęć.  
Podstawa oceny zaliczeniowej: zaliczenie 
semestralne w formie ustnej. 

Językoznawstwo arabskie Prof. UAM dr hab. 
Marcin Michalski  
 
 
  
 
 

Znajomość języka arabskiego na poziomie 
A2/B1, potwierdzona egzaminem z 
drugiego roku  
 
Znajomość języka angielskiego na 
poziomie umożliwiającym korzystanie z 
anglojęzycznej literatury przedmiotu 
 
  
 

Ocena składa się w 90% z oceny za 
kolokwium zaliczeniowe (pisemne) i w 
10% z oceny za aktywność na zajęciach.  
 
Obecność: dopuszczalne 2 nieobecności 
bez usprawiedliwienia. 

Język dyplomacji w świecie 
arabskim 

Dr Marcin Styszyński Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach  Obecność na zajęciach, kolokwia 
zaliczeniowe, pisemne prace domowe, 
aktywność na zajęciach.  

 

Mistycyzm muzułmański Przedmiot przeniesiony na II semestr 

Praktyczna nauka II języka 
orientalnego 

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 
jest przekazanie w terminie wszystkich 
prac pisemnych. Podstawa oceny 
zaliczeniowej: pisemny egzamin 
semestralny 

 

  



STUDIA II  STOPNIA 

 

Przedmiot Osoba prowadząca Warunki uczestnictwa Warunki zaliczenia 

ROK I 

Praktyczna nauka języka arabskiego Dr Marcin Styszyński Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach  Aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe 
testy i kolokwia w trakcie semestru, 
pisemne zadania domowe, wypracowania, 
prezentacje. Na zaliczenie przedmiotu w 
sem. zimowym składa się suma ocen z 
obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w 
trakcie semestru. 

Teoria przekładu i tłumaczenia 
tekstów 

Dr Filip Jakubowski Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, ale dopuszcza się 2h 
nieusprawiedliwionych nieobecności w 
semestrze. Pozostałe nieobecności należy 
usprawiedliwić w ciągu 7 dni od ustania 
ich przyczyny. Student jest zobowiązany 
samodzielnie uzupełnić zaległości 
wynikające z jego nieobecności. 

Kolokwium z teorii w połowie semestru 
oraz przedłożenie własnego tłumaczenia 
uzgodnionego z prowadzącym tekstu 
literackiego (min. 5 stron). 

Społeczeństwo arabskie Przedmiot przeniesiony na II semestr 

Praktyczna nauka II języka 
orientalnego 

mgr Jacek Jarmoszko  zaliczenie wszystkich sprawdzianów 
pisemnych, egzamin ustny   

Seminarium magisterskie 

Prof. dr UAM Marcin 
Michalski 
dr Filip Jakubowski 
dr Adrianna Graczyk 
dr Adrianna Maśko 
dr Łukasz Piątak 
dr Marcin Styszyński 
 

 Temat pracy, konspekt, bibliografia 

 


