
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

JAPONISTYKA 

 

STUDIA I  STOPNIA, STACJONARNE 

 

Przedmiot Osoba prowadząca Zasady uczestnictwa  Warunki zaliczenia 

ROK I 
Praktyczna nauka języka 
japońskiego 1/6 

mgr Gen Tsukasaki,  
mgr Kyoko Nakanishi,   
dr Andrzej Świrkowski, 
mgr Damian Duduś 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
zasadniczo wymagana jest obecność na 
wszystkich zajęciach, jednak poszczególni 
wykładowcy mają indywidualne 
wymagania przedstawiane studentom na 
początku roku.   
Patrz: załącznik 1 

Zaliczenie wszystkich kolokwiów z oraz 
oddanie zadań domowych u wszystkich 
prowadzących zajęcia. 
Patrz: załącznik 1 
 

Nauka pisma japońskiego 1/6 mgr Anna Bogdan Obecność obowiązkowa; możliwe 4 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze 

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów (każdy 
ze 100 znaków) ze średnią oceną powyżej 
65%;   Oddanie wszystkich zadań 
domowych 

Cywilizacja Japonii 1/2 mgr Anna Śledzińska-
Adamczak 

Obecność obowiązkowa; możliwe 2 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze 

Test pisemny – 70% 

Wstęp do językoznawstwa prof. UAM dr hab. 
Tomasz Wicherkiewicz 

Zajęcia są obowiązkowe, dopuszczalna 
jedna nieobecność nieusprawiedliwiona 

Test zaliczeniowy + obecność/aktywność 
na zajęciach 
 

Wstęp do literaturoznawstwa dr Iga Rutkowska Warto chodzić na zajęcia i aktywnie w nich 
uczestniczyć. 

Zaliczenie ustne na podstawie 
zaproponowanego w czasie zaliczenia 



tematu wchodzącego w zakres zajęć 
(szczegóły w konspekcie). Aktywność na 
zajęciach sprzyja lepszym ocenom! 

ROK II 
Praktyczna nauka języka 
japońskiego 3/6 

mgr Maho Ikushima, 
mgr Gen Tsukasaki,  
mgr Grażyna Kramm, 
mgr Damian Duduś 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
zasadniczo wymagana jest obecność na 
wszystkich zajęciach, jednak poszczególni 
wykładowcy mają indywidualne 
wymagania przedstawiane studentom na 
początku roku.   

Zaliczenie wszystkich kolokwiów z oceną 
powyżej 65% oraz oddanie zadań 
domowych u wszystkich prowadzących 
zajęcia. 

Nauka pisma japońskiego 3/6 mgr Anna Bogdan Obecność obowiązkowa; możliwe 4 

nieusprawiedliwione nieobecności w 

semestrze 

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów (każdy 
ze 100 znaków) ze średnią oceną powyżej 
65%; 
Oddanie wszystkich zadań domowych 

Gramatyka opisowa języka 
japońskiego 2/2 

prof. UAM dr hab. 
Arkadiusz Jabłoński 

Obecność nie jest sprawdzana, acz jest 
odnotowywana w pamięci podręcznej 
prowadzącego ;). 

Obecność na zajęciach i wykazywanie 
minimalnego przynajmniej 
zainteresowania ich treścią. 

Historia literatury japońskiej 1/3 dr Iga Rutkowska Warto chodzić na zajęcia i aktywnie w nich 
uczestniczyć. 
 

Zaliczenie na podstawie przygotowanego 
referatu (do oceny 4) i /lub pracy 
pisemnej z wykorzystaniem gatunków i 
treści omawianych w czasie zajęć. 

Język obcy (angielski) mgr Patryk Dobkiewicz Obecność obowiązkowa, dopuszczona 1 
nieobecność nieusprawiedliwiona w 
semestrze. 

Zaliczenie pisemnych kolokwiów i testów 
na znajomość słownictwa (min. 60%); 
zaliczenie pisemnych prac domowych; 
aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

 
Cywilizacje Azji 1/2 

dr Andrzej Świrkowski Dopuszczalna nieobecność po uprzednim 
kontakcie z wykładowcą 

Aktywny udział w zajęciach, 
przygotowanie pracy zaliczeniowej 
(esej/prezentacja) 

dr hab. Halina 
Wasilewska 

Liczba dopuszczalnych nieobecności 
nieusprawiedliwionych: 2 Zasady 
usprawiedliwiania lub odrabiania 
nieobecności: usprawiedliwienie zajęć 
następuje na podstawie zwolnienia 

1. Spełnienie wymogu dotyczącego 
obecności na zajęciach; 2. Uzyskanie 
pozytywnej oceny z kolokwium 
zaliczeniowego 3. Student nieobecny na 
kolokwium zalicza je w przypadku 



lekarskiego przedstawionego w terminie 
jednego tygodnia od ustania jej przyczyny. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność nie 
może przypadać w dniu, w którym 
zaplanowano kolokwium zaliczeniowe. 

usprawiedliwionej nieobecności w 
terminie ustalanym przy przedłożeniu 
wykładowcy usprawiedliwienia na 
zasadach zawartych w „Regulaminie 
studiów”. 4. Student nieobecny na 
kolokwium i nie posiadający 
usprawiedliwienia nie ma prawa zaliczać 
kolokwium w dodatkowym terminie, co 
oznacza ostateczne niezaliczenie 
przedmiotu. 

ROK III 
Praktyczna nauka języka 
japońskiego 5/6 

mgr Makiko Kihara,  
dr Andrzej Świrkowski, 
mgr Anna Śledzińska-
Adamczak 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
zasadniczo wymagana jest obecność na 
wszystkich zajęciach, jednak poszczególni 
wykładowcy mają indywidualne 
wymagania przedstawiane studentom na 
początku roku.   
 
 
 

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy 
uczęszczali regularnie i aktywnie na 
zajęcia, oddali prace domowe 
REGULARNIE w terminach, uzyskali 
dostateczne wyniki testów i wypełnili inne 
warunki podane indywidualnie przez 
każdego z prowadzących przedmiot 
 

Nauka pisma japońskiego 5/6 mgr Grażyna Kramm Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
wymagana frekwencja: 70% obecności.  
 

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów (każdy 
ze 100 znaków) z oceną powyżej 65% 
 

Lektura tekstów klasycznych mgr Damian Duduś 
 

Obecność na zajęciach jest 
nieobowiązkowa. 

Zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach 
w semestrze zimowym, min. 60%. Podczas 
zaliczenia można korzystać z materiałów i 
notatek z zajęć. 

Praktyczna nauka języka 
japońskiego – japoński biznesowy 
1/2 

mgr Maho Ikushima Obecność obowiązkowa; każda 
nieobecność ma być usprawiedliwiona  
pisemnie przez MS Teams lub e-maila. 
 

Oddanie prac domowych; zaliczenie 
pisemnych kolokwiów (65%); zaliczenie 
ustnego kolokwium (minimum ocena dst) 
 

Praktyczna nauka języka 
japońskiego – analiza tekstu 1/2 

mgr Makiko Kihara  
Obecność obowiązkowa 

Zaliczenie testów i oddanie wszystkich 
prac domowych 



 
 

Translatoryka 1. Teksty prasowe mgr Grażyna Kramm Wymagana frekwencja na zajęciach: 70% 
obecności. 

Przygotowanie studenta na zajęcia, 
aktywność w czasie zajęć oraz ocena pracy 
domowej 

Translatoryka 2. Teksty literackie dr Andrzej Świrkowski Obecność obowiązkowa Aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
przygotowanie tłumaczenia fragmentu 
tekstu 

Historia literatury japońskiej 3/3 dr Andrzej Świrkowski Dopuszczalna nieobecność po uprzednim 
kontakcie z wykładowcą 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
pozytywny wynik egzaminu (f. 
Pisemna/ustna) 

Proseminarium dr Yuki Horie Systematyczna obecność na zajęciach  Złożenie do końca trwania zajęć, 
zaakceptowanego przez prowadzącego, 
pisemnego konspektu pracy licencjackiej 
oraz wstępu do niej. 

dr Iga Rutkowska Systematyczna obecność na zajęciach 
(student/studentka, który/która ma 
objawy niepokojące lub sugerujące 
zakażenia SARS-CoV-2 lub który/która 
odbywa kwarantannę jest zobowiązany/a 
do powiadomienia o tym fakcie 
wykładowcy) 

Zreferowanie jednej archiwalnej pracy 
licencjackiej, przedstawienie konspektu i 
bibliografii własnej pracy w czasie zajęć, 
zaproponowanie tematu pracy 
proseminaryjnej, złożenie pracy 
proseminaryjnej w nieprzekraczalnym 
terminie do końca sesji zimowej. 

Język obcy (angielski) mgr Alona Kononenko -
Szoszkiewicz 

•You are allowed 2 unexcused 
absences per semester 

•Tests - 50% of your final grade 
•Graded assignments and homework– 
                                 35% of your final grade 
•In-class activity–15% of your final grade 
     (Final grade below 60%=2/fail) 

 

 

 



STUDIA  II  STOPNIA 

Przedmiot Osoba prowadząca Zasady uczestnictwa Warunki zaliczenia 

ROK I 
Praktyczna nauka języka 
japońskiego 1/4 

mgr Kyoko Nakanishi,  
dr Andrzej Świrkowski,  
mgr Anna Śledzińska-
Adamczak 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
zasadniczo wymagana jest obecność na 
wszystkich zajęciach, jednak poszczególni 
wykładowcy mają indywidualne 
wymagania przedstawiane studentom na 
początku roku. 

Zaliczenie wszystkich kolokwiów z oraz 
oddanie zadań domowych u wszystkich 
prowadzących zajęcia. 
 

Nauka pisma japońskiego 1/3 mgr Grażyna Kramm Wymagana obecność na zajęciach, na 
których student przedstawia przydzielony 
mu materiał.  
 

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów (każdy 
ze 100 znaków) z oceną powyżej 65% 
 

Translatoryka 1 dr Iga Rutkowska Systematyczna obecność na zajęciach 
(student/studentka, który/która ma 
objawy niepokojące lub sugerujące 
zakażenia SARS-CoV-2 lub który/która 
odbywa kwarantannę jest zobowiązany/a 
do powiadomienia o tym fakcie 
wykładowcy) 

Złożenie pełnego tłumaczenia tekstów 
opracowywanych w czasie zajęć. 

Cywilizacja Japonii dr Yuki Horie Uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać 
zadane prace (student/studentka 
zasadniczo wykonuje prace w czasie zajęć, 
natomiast w przypadku, gdy zadana praca 
nie została skończona przed zakończeniem 
zajęć, należy przygotować je przed 
następnymi zajęciami). 
 

Dokonać prezentację na podstawie 
następujących literatur: 
Charles Hampden-Turner, Alfons 
Trompenaars. 2003. Siedem kultur 
kapitalizmu. Warszwa: Oficyna 
Ekonomiczna;  
Gert Hofstede, Gert Jan Hofstede i Michael 
Mankiv. 2011. Kultury i organizacje, wyd. III 
zmienione. Warszawa: PWE. 

Seminarium magisterskie 
prof. dr hab. Estera 
Żeromska 

Obecność obowiązkowa; możliwe 2 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze. 

Warunkiem uzyskania zaliczenia na stopień 
jest: 



W przypadku większej ilości nieobecności 
wymagane jest usprawiedliwienie. 
Nieobecność zostaje usprawiedliwiona w 
razie choroby (na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego) lub w sytuacjach losowych.   

obecność i aktywność na zajęciach; wybór 
tematu oraz sformułowanie tytułu pracy 
magisterskiej; opracowanie wstępnego 
konspektu pracy, zbieranie materiałów 
źródłowych oraz wygłoszenie kilku 
prezentacji polegających na relacji z 
postępów pracy. 

Prof. UAM dr hab. 
Arkadiusz Jabłoński 

Obecność nie jest sprawdzana, acz jest 
odnotowywana w pamięci podręcznej 
prowadzącego ;). 

Obecność na zajęciach i aktywność w 
przygotowywaniu materiałów i tekstu 
pracy dyplomowej. 

Język obcy (angielski) Prof. UAM dr hab. 
Justyna Walkowiak Obecność obowiązkowa; możliwe 2 

nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze 

Zaliczenie z oceną pozytywną wszystkich 
kolokwiów; przedstawienie ustne na 
zajęciach jednego samodzielnie 
wyszukanego tekstu o charakterze 
popularnonaukowym/ akademickim 

ROK II 

Praktyczna nauka języka 
japońskiego 3/4 

dr Andrzej Świrkowski,  
mgr Anna Śledzińska-
Adamczak, 
dr Yuki Horie 

Obecność obowiązkowa; możliwe 2 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze 
 
  

Zaliczenie wszystkich kolokwiów z oraz 
oddanie zadań domowych u wszystkich 
prowadzących zajęcia. 

Nauka pisma japońskiego 3/3 mgr Grażyna Kramm Wymagana obecność na zajęciach, na 
których student przedstawia przydzielony 
mu materiał.  

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów (każdy 
ze 100 znaków) z oceną powyżej 65% 
 

Translatoryka 4 dr Yuki Horie Uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać 
zadane prace (student/studentka 
zasadniczo wykonuje prace w czasie zajęć, 
natomiast w przypadku, gdy zadana praca 
nie została skończona przed zakończeniem 
zajęć, należy przygotować je przed 
następnymi zajęciami) 

Pisemne oraz ustne kolokwia zaliczeniowe 
przeprowadzane są przeważnie na końcu 
każdego tematu (po przerobieniu partii 
materiału wchodzącej w zakres 
kolokwium). W przypadku tłumaczenia 
kabinowego, kolokwia odbędą się w formie 
ustnej. 



 Student/studentka nieobecny/a na 
kolokwium zalicza je w wypadku 
usprawiedliwionej nieobecności w 

terminie ustalanym przy przedłożeniu 
wykładowcy usprawiedliwienia. 

Seminarium magisterskie 

prof. dr hab. Estera 
Żeromska 

Obecność obowiązkowa; możliwe 2 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze. 
W przypadku większej ilości nieobecności 
wymagane jest usprawiedliwienie. 
Nieobecność zostaje usprawiedliwiona w 
razie choroby (na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego) lub w sytuacjach losowych.   

Warunkiem uzyskania zaliczenia na stopień 

jest: 

obecność i aktywność na zajęciach; 

wygłoszenie kilku prezentacji 

świadczących o postępach w pisaniu pracy 

magisterskiej; napisanie do końca 

semestru przynajmniej jednego rozdziału 

pracy magisterskiej. 

Prof. UAM dr hab. 
Arkadiusz Jabłoński 

Obecność nie jest formalnie sprawdzana, 
acz jest odnotowywana w pamięci 
podręcznej prowadzącego ;). 

Obecność na zajęciach i aktywność w 
przygotowywaniu materiałów i tekstu 
pracy dyplomowej. 

 

STUDIA  I  STOPNIA,  NIESTACJONARNE 

Przedmiot Osoba prowadząca Zasady uczestnictwa Warunki zaliczenia 

ROK I 
Praktyczna nauka języka 
japońskiego 1 

mgr Gen Tsukasaki,  
mgr Kyoko Nakanishi,  dr 
Andrzej Świrkowski, mgr 
Damian Duduś,  
mgr Anna Śledzińska-
Adamczak 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
zasadniczo wymagana jest obecność na 
wszystkich zajęciach, jednak poszczególni 
wykładowcy mają indywidualne 
wymagania przedstawiane studentom na 
początku roku.   
Patrz: załącznik 2 

Zaliczenie wszystkich kolokwiów z oraz 
oddanie zadań domowych u wszystkich 
prowadzących zajęcia. 
Patrz: załącznik 2 
 

Nauka pisma japońskiego 1 mgr Gen Tsukasaki Systematyczna obecność na zajęciach oraz 
wykonanie zadanych prac  

Test: 



 
 
 
 

Zaliczanie wszyskich kolokwów pisemnych 
z oceną powyżej 65% (zakres zostanie 
ustalony przez wykładowcę)  

 

 
Cywilizacja Japonii 1 mgr Anna Śledzińska-

Adamczak 
Obecność obowiązkowa; możliwe 2 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze 

Test pisemny – zaliczenie powyżej 70%. 

ROK II 
Praktyczna nauka języka 
japońskiego 3 

mgr Maho Ikushima, 
mgr Gen Tsukasaki,  
mgr Szymon Szeszuła,  
dr Yuki Horie  

Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
zasadniczo wymagana jest obecność na 
wszystkich zajęciach, jednak poszczególni 
wykładowcy mają indywidualne 
wymagania przedstawiane studentom na 
początku roku.   
 

Zaliczenie wszystkich kolokwiów z oceną 
powyżej 65% oraz oddanie zadań 
domowych u wszystkich prowadzących 
zajęcia. 
 

Nauka pisma japońskiego 3 mgr Anna Bogdan Obecność obowiązkowa; możliwe 2 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze 

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów (każdy 
ze 100 znaków) ze średnią oceną powyżej 
65%;  Oddanie wszystkich zadań 
domowych 

Historia literatury japońskiej dr Andrzej Świrkowski Dopuszczalna nieobecność po uprzednim 
kontakcie z wykładowcą 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
pozytywny wynik egzaminu (f. 
Pisemna/ustna) 

ROK III 
Praktyczna nauka języka 
japońskiego 5 

mgr Kyoko Nakanishi, 
mgr Maho Ikushima,  
dr Yuki Horie,  
dr Andrzej Świrkowski 

 Udział w zajęciach jest obowiązkowy; 
zasadniczo wymagana jest obecność na 
wszystkich zajęciach, jednak poszczególni 
wykładowcy mają indywidualne 
wymagania przedstawiane studentom na 
początku roku.   
 
 

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy 
uczęszczali regularnie i aktywnie na 
zajęcia, oddali prace domowe 
REGULARNIE w terminach, uzyskali 
dostateczne wyniki testów i wypełnili inne 
warunki podane indywidualnie przez 
każdego z prowadzących przedmiot 
 



 

Translatoryka 1 mgr Anna Śledzińska-
Adamczak 

Obecność obowiązkowa; możliwe 2 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze. 

Przygotowanie zadanych tłumaczeń. 

Seminarium licencjackie dr Yuki Horie Systematyczna obecność na zajęciach Złożenie do końca trwania zajęć, 
zaakceptowanego przez prowadzącego, 
pisemnego konspektu pracy licencjackiej 
oraz wstępu do niej 

dr Andrzej Świrkowski Obecność nieobowiązkowa 
 
 

Przeczytanie wymaganych lektur i 
wykonanie zadań, złożenie fragmentu 
pracy 

 

 

 

 

Załącznik 1. 

Praktyczna nauka języka japońskiego 

Japonistyka, I rok studiów dziennych 

Warunki zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2022/2023 

  

Prowadzący: mgr Damian Duduś, dr Andrzej Świrkowski, mgr Gen Tsukasaki, mgr Kyōko Nakanishi, dr Yuki Horie 

  

1. Ogólne warunki zaliczenia 



- wszyscy studenci zobowiązani są do rejestracji w systemie USOS 

- wymagane jest 100% wykonanych i przedłożonych zadań domowych 

- w wypadku nieobecności na zapowiedzianym wcześniej egzaminie lub zaliczeniu należy przedstawić zwolnienie lekarskie. 

2. Warunki zaliczenia u poszczególnych prowadzących 

mgr Damian Duduś 

- wymagane jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, a w przypadku zajęć prowadzonych zdalnie sprawna kamera i mikrofon, 

- warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie wyniku min. 65% z krótkiego testu pisemnego, który odbędzie się pod koniec każdego semestru. 

Test polega na przetłumaczeniu zdań z języka polskiego na japoński. Studenci systematycznie przygotowują się do testów w trakcie każdego 

semestru poprzez regularne odrabianie nieobowiązkowych zadań domowych z każdej lekcji podręcznika. 

  

dr Andrzej Świrkowski 

do otrzymania zaliczenia wymagane są: 

- obecność na zajęciach (w razie niemożliwości uczestniczenia w zajęciach proszę o wiadomość na MS Teams) 

- zaliczenie semestralnego testu ze słownictwa 

 

mgr Gen Tsukasaki 

Zadania domowe: 

Zadawane prace domowe to głównie ćwiczenia z materiału omawianego na zajęciach. Składają się z tabelek i zadań gramatycznych. 



Studenci muszą zapamiętać słownictwo i gramatykę przedstawioną na zajęciach polskich wykładowców. Tabelki są dla studenta pomocą w 

ćwiczeniu poznanych wcześniej form gramatycznych i nie będą zbierane. Tabelki należy uzupełnić samodzielnie, przynosić na zajęcia i dawać 

prowadzącemu do wglądu w wyznaczonym terminie. Dotyczy to również zadań gramatycznych; 

Wykonywanie tych zadań domowych nie jest bezpośrednim warunkiem zaliczenia, ale powtarzające się zaległości w ich wykonywaniu będą 

miały negatywny wpływ na końcową ocenę. Niewykonanie zadania domowego będzie także skutkowało brakiem możliwości pełnego 

uczestnictwa w zajęciach (kiedy aktywność na zajęciach oparta jest o materiał z zadań domowych) 

Zadania domowe na drugich zajęciach będą oparte głównie o aktywność i konwersacje przeprowadzane na zajęciach. Warunkiem otrzymania 

zaliczenia w obu semestrach jest oddanie wszystkich zadań domowych z danego tygodnia do kolejnych czwartkowych zajęć. W przypadku 

nieobecności spowodowanej chorobą zadania można oddać w pierwszym możliwym terminie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego. W 

przypadku nieoddania zadania terminowo bez ważnego powodu, możliwe jest przedłożenie go w następny czwartek, w takim wypadku 

prowadzący nie gwarantuje jednak sprawdzenia zadania. Po tym terminie zadania nie będą przyjmowane. 

Testy: 

- Odbywają się co cztery rozdziały podręcznika (tzw. „duże testy”). Ich wyniki będą miały znaczący wpływ na ostateczną ocenę w obu 

semestrach. Próg zaliczenia wynosi 70%. Nie przewiduje się poprawek. 

- Jeśli z ważnego powodu (np. choroba) student nie może napisać testu terminowo, może zrobić to w drugim terminie (nie później niż dwa 

tygodnie po pierwszym) po przedłożeniu odpowiedniego usprawiedliwienia (np. zwolnienia lekarskiego). Dokładny termin ustala prowadzący 

po uzgodnieniu ze studentem. Po upłynięciu drugiego terminu studenci, którzy – bez względu na powód – nie podeszli do testu, automatycznie 

otrzymują z niego zero punktów. 

 

mgr Kyōko Nakanishi 

Zadania domowe: 

- każde zadanie domowe należy wykonywać w całości i oddawać terminowo; 



- w razie niedostarczenia zadania w terminie system zablokuje możliwość oddania zadania; w takim wypadku należy dostarczyć razem wszystkie 

nieoddane zadania w podanym terminie przed końcem semestru. 

- termin na dostarczenie zaległych zadań domowych to termin oddania ostatniego zadania w danym semestrze; po jego przekroczeniu zadania 

nie będą przyjmowane. 

Testy i zaliczenie: 

- pod koniec każdego semestru odbędzie się test z konwersacji w formie ustnej (w przypadku zajęć niestacjonarnych, wymagana jest włączona 

kamera). 

Pozostałe: 

- Zabrania się filmowego, fotograficznego itp. rejestrowania przebiegu zajęć; zabrania się również udostępniania materiałów rozdawanych na 

zajęciach osobom postronnym, w internecie itp. 

 - W przypadku zajęć prowadzonych zdalnie wymagana jest sprawna kamera i mikrofon 

dr Yuki Horie (zajęcia w semestrze letnim) 

Warunki uzyskania zaliczenia: 

Aby zaliczyć kurs należy 

- uczęszczać na zajęcia 

- wykonywać zadane prace. 

Termin zaliczenia: 

Pisemne wypracowania (sakubun) zaliczeniowe będą zwykle przeprowadzane po zrealizowaniu każdego tematu (po przerobieniu partii 

materiału). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, student nieobecny na zajęciach może je zaliczyć w terminie ustalonym z 

wykładowcą, pod warunkiem przedstawienia usprawiedliwienia (nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od końcowej daty zwolnienia 

lekarskiego). 



Student nieobecny na zajęciach i nie posiadający usprawiedliwienia musi zaliczyć zajęcia nie później niż w ciągu tygodnia od daty nieobecności 

na zajęciach.  

Tryb ogłoszenia wyników ocen: 

Wyniki pracy student otrzymuje w czasie kolejnych zajęć. 
  

 

3. Zaliczenie semestru, egzamin końcoworoczny i ocena końcowa 

Zaliczenie pierwszego semestru: 

- Do zaliczenia pierwszego semestru konieczne jest spełnienie poniższych warunków: 

1. Wypełnienie warunków zaliczenia podanych przez wszystkich prowadzących; 

2. Zaliczenie testów semestralnych (ocena dostateczna lub wyższa); 

- Próg zaliczenia testu semestralnego wynosi 70%, przy wystawianiu oceny semestralnej będą wzięte pod uwagę oceny z dużych testów. 

- Zdanie testu semestralnego nie jest równoznaczne z zaliczeniem semestru. Student, który zaliczy test semestralny, ale nie wypełni warunków 

zaliczenia pozostałych prowadzących otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Student, który nie zaliczy testu semestralnego, ma prawo do terminu poprawkowego. Student, który nie zaliczy testu w terminie 

poprawkowym otrzymuje ocenę niedostateczną na semestr. 

Egzamin końcoworoczny: 

- kilkuczęściowy egzamin pisemny (różni prowadzący) w czerwcu 2023; 

- egzamin ustny składany przed komisją, w której skład wchodzą wszyscy prowadzący; następuje po egzaminie pisemnym w czerwcu 2022. 

  

Tryb ogłoszenia wyników zaliczenia i egzaminu: 



- wyniki testu semestralnego zostaną przedstawione oraz omówione podczas pierwszych zajęć z mgr. Tsukasakim w semestrze letnim; 

- ogłoszenie wyników egzaminu następuje bezpośrednio po zakończeniu ustnego egzaminu w sesji letniej. 

  

Kryteria oceny egzaminacyjnej: 

- podstawowe komponenty brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny końcowej to: wyniki pracy studenta, w tym zadań oraz sprawdzianów 

przeprowadzanych w ciągu całego roku akademickiego, rezultat egzaminu ustnego, rezultaty egzaminów pisemnych; aby uzyskać ocenę 

pozytywną z egzaminu końcoworocznego, student powinien zdobyć ponad 70% średniej ważonej wyżej wymienionych komponentów; 

- wpływ na końcowy rezultat może mieć także postawa studenta w przekroju całego roku zajęć (aktywność, systematyczność, obowiązkowość, 

dostrzegalne postępy i in.). 

  

Tryb wprowadzania wyników zaliczenia oraz egzaminu: 

- wyniki zaliczenia wprowadzone są do systemu USOS nie później niż 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia  

- wyniki egzaminu końcowego wprowadzone są do systemu USOS nie później niż 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. 

 

Załącznik 2. 

Praktyczna nauka języka japońskiego 

Japonistyka, I rok studiów wieczorowych 

Warunki zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2022/2023 

  

Prowadzący: mgr Damian Duduś, mgr Anna Śledzińska-Adamczak, mgr Gen Tsukasaki, mgr Kyōko Nakanishi, dr Andrzej Świrkowski 



1. Ogólne warunki zaliczenia 

- wszyscy studenci zobowiązani są do rejestracji w systemie USOS 

- wymagane jest 100% wykonanych i przedłożonych zadań domowych 

- w wypadku nieobecności na zapowiedzianym wcześniej egzaminie lub zaliczeniu należy przedstawić zwolnienie lekarskie. 

2. Warunki zaliczenia u poszczególnych prowadzących 

mgr Damian Duduś 

- wymagane jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, a w przypadku zajęć prowadzonych zdalnie sprawna kamera i mikrofon, 

- warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie wyniku min. 65% z krótkiego testu pisemnego, który odbędzie się pod koniec każdego semestru. 

Test polega na przetłumaczeniu zdań z języka polskiego na japoński. Studenci systematycznie przygotowują się do testów w trakcie każdego 

semestru poprzez regularne odrabianie nieobowiązkowych zadań domowych z każdej lekcji podręcznika. 

  

mgr Gen Tsukasaki i mgr Anna Śledzińska-Adamczak 

Zadania domowe: 

Zadawane prace domowe to głównie ćwiczenia z materiału omawianego na zajęciach. Składają się z tabelek i zadań gramatycznych. 

Studenci muszą zapamiętać słownictwo i gramatykę przedstawioną na zajęciach polskich wykładowców. Tabelki są dla studenta pomocą w 

ćwiczeniu poznanych wcześniej form gramatycznych i nie będą zbierane. Tabelki należy uzupełnić samodzielnie, przynosić na zajęcia i dawać 

prowadzącemu do wglądu w wyznaczonym terminie. Dotyczy to również zadań gramatycznych; 

Wykonywanie tych zadań domowych nie jest bezpośrednim warunkiem zaliczenia, ale powtarzające się zaległości w ich wykonywaniu będą 

miały negatywny wpływ na końcową ocenę. Niewykonanie zadania domowego będzie także skutkowało brakiem możliwości pełnego 

uczestnictwa w zajęciach (kiedy aktywność na zajęciach oparta jest o materiał z zadań domowych) 

  



Testy: 

- niezapowiedziane testy ze słówek. 

- Odbywają się co cztery rozdziały podręcznika (tzw. „duże testy”). Ich wyniki będą miały znaczący wpływ na ostateczną ocenę w obu 

semestrach. Próg zaliczenia wynosi 70%. Nie przewiduje się poprawek. 

- Jeśli z ważnego powodu (np. choroba) student nie może napisać testu terminowo, może zrobić to w drugim terminie (nie później niż dwa 

tygodnie po pierwszym) po przedłożeniu odpowiedniego usprawiedliwienia (np. zwolnienia lekarskiego). Dokładny termin ustala prowadzący 

po uzgodnieniu ze studentem. Po upłynięciu drugiego terminu studenci, którzy – bez względu na powód – nie podeszli do testu, automatycznie 

otrzymują z niego zero punktów. 

 

mgr Kyōko Nakanishi 

Zadania domowe: 

- każde zadanie domowe należy wykonywać w całości i oddawać terminowo; 

- w razie niedostarczenia zadania w terminie system zablokuje możliwość oddania zadania; w takim wypadku należy dostarczyć razem wszystkie 

nieoddane zadania w podanym terminie przed końcem semestru. 

- termin na dostarczenie zaległych zadań domowych to termin oddania ostatniego zadania w danym semestrze; po jego przekroczeniu zadania 

nie będą przyjmowane. 

Testy i zaliczenie: 

- Pod koniec każdego semestru odbędzie się test z konwersacji w formie ustnej (w przypadku zajęć niestacjonarnych, wymagana jest włączona 

kamera). 

Pozostałe: 

- Zabrania się filmowego, fotograficznego itp. rejestrowania przebiegu zajęć; zabrania się również udostępniania materiałów rozdawanych na 

zajęciach osobom postronnym, w internecie itp. 



- W przypadku zajęć prowadzonych zdalnie wymagana jest sprawna kamera i mikrofon 

 

dr Andrzej Świrkowski 

do otrzymania zaliczenia wymagane są: 

- obecność na zajęciach (w razie niemożliwości uczestniczenia w zajęciach proszę o wiadomość na MS Teams) 

- zaliczenie semestralnego testu z rozumienia ze słuchu3. Zaliczenie semestru, egzamin końcoworoczny i ocena końcowa 

Zaliczenie pierwszego semestru: 

- Do zaliczenia pierwszego semestru konieczne jest spełnienie poniższych warunków: 

1. Wypełnienie warunków zaliczenia podanych przez wszystkich prowadzących; 

2. Zaliczenie testów semestralnych (ocena dostateczna lub wyższa); 

- Próg zaliczenia testu semestralnego wynosi 70%, przy wystawianiu oceny semestralnej będą wzięte pod uwagę oceny z dużych testów. 

- Zdanie testu semestralnego nie jest równoznaczne z zaliczeniem semestru. Student, który zaliczy test semestralny, ale nie wypełni warunków 

zaliczenia pozostałych prowadzących otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Student, który nie zaliczy testu semestralnego, ma prawo do terminu poprawkowego. Student, który nie zaliczy testu w terminie 

poprawkowym otrzymuje ocenę niedostateczną na semestr. 

Egzamin końcoworoczny: 

- kilkuczęściowy egzamin pisemny (różni prowadzący) w czerwcu 2023; 

- egzamin ustny składany przed komisją, w której skład wchodzą wszyscy prowadzący; następuje po egzaminie pisemnym w czerwcu 2021. 

  

Tryb ogłoszenia wyników zaliczenia i egzaminu: 



- wyniki testu semestralnego zostaną przedstawione oraz omówione podczas pierwszych zajęć z mgr. Tsukasakim w semestrze letnim; 

- ogłoszenie wyników egzaminu następuje bezpośrednio po zakończeniu ustnego egzaminu w sesji letniej. 

  

Kryteria oceny egzaminacyjnej: 

- podstawowe komponenty brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny końcowej to: wyniki pracy studenta, w tym zadań oraz sprawdzianów 

przeprowadzanych w ciągu całego roku akademickiego, rezultat egzaminu ustnego, rezultaty egzaminów pisemnych; aby uzyskać ocenę 

pozytywną z egzaminu końcoworocznego, student powinien zdobyć ponad 70% średniej ważonej wyżej wymienionych komponentów; 

- wpływ na końcowy rezultat może mieć także postawa studenta w przekroju całego roku zajęć (aktywność, systematyczność, obowiązkowość, 

dostrzegalne postępy i in.). 

  

Tryb wprowadzania wyników zaliczenia oraz egzaminu: 

- wyniki zaliczenia wprowadzone są do systemu USOS nie później niż 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia  

- wyniki egzaminu końcowego wprowadzone są do systemu USOS nie później niż 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. 

 


