
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

SINOLOGIA 

 

STUDIA I  STOPNIA 

Przedmiot Osoba prowadząca Warunki uczestnictwa Warunki zaliczenia 

ROK I 
Praktyczna nauka języka chińskiego 
– kurs podstawowy 

Grupa A: dr Wisława 
Szkudlarczyk-Brkić, 
Grupa B: mgr Dominik 
Duda  

Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, ale dopuszcza się 5% 
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.  

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.  
W przypadku otrzymania oceny 
niedostatecznej prezentację i pracę 
pisemną można poprawiać jednokrotnie w 
terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników, test kontrolny można poprawiać 
dwukrotnie, a test zaliczeniowy - 
jednokrotnie w zimowej sesji 
poprawkowej.  
Termin zaliczenia: 
1) Praca pisemna: do 27.01.2023 (A). 
2) Prezentacja ustna: do 31.01.2023 (A). 
3) Test zaliczeniowy: 02.02.2023 (A i B). 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
- konwersacje 

mgr Zuzanna Wnuk Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności. 

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i 

przygotowanie się do zajęć (20%). 



Nieobecności należy odrobić poprzez 
zaliczenie materiału z danych zajęć.  
 

2. Przygotowanie i przedstawienie dwóch 

prezentacji w semestrze oraz 

odpowiedzenie na pytania dotyczące 

prezentacji (20%) 

3. Zaliczenie ustne: krótka wypowiedź 

ustna oraz dialog (60%) 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
- fonetyka 

mgr Zuzanna Wnuk Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności. 
Nieobecności należy odrobić poprzez 
zaliczenie materiału z danych zajęć.  

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i 
wykonanie wszystkich zadań domowych 
(30%). 
2 Zaliczenie pisemne (pytania teoretyczne 
i ze słuchu) (40%). 
3 Zaliczenie ustne (odczytanie sylab, słów i 
fraz) (30%). 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
– pismo chińskie 

dr hab. Halina 
Wasilewska 

Zajęcia obowiązkowe. 
Liczba dopuszczalnych nieobecności 
nieusprawiedliwionych: 2 
Zasady usprawiedliwiania lub odrabiania 

nieobecności: usprawiedliwienie zajęć 
następuje na podstawie zwolnienia 
lekarskiego przedstawionego w terminie 
jednego tygodnia od ustania jej przyczyny 
Nieusprawiedliwiona nieobecność nie 
może przypadać w dniu, w którym 
zaplanowano kolokwium zaliczeniowe lub 
egzamin. 
 

1. Spełnienie wymogu dotyczącego 
obecności na zajęciach; 
2. Zaliczenie wszystkich obowiązkowych 
kolokwiów cząstkowych  
Na kolokwiach stosuje się następującą 
skalę ocen:  
bardzo dobry (96—100 pkt.) 
dobry + (91—95 pkt.) 
dobry (85—90 pkt.) 
dostateczny + (81—85 pkt.) 
dostateczny (75—80 pkt.) 
3. Kolokwium można powtarzać 
dwukrotnie w ciągu 7 dni od daty 
ogłoszenia wyników. 
4. Student nieobecny na kolokwium 
zalicza je w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności w terminie ustalanym przy 
przedłożeniu wykładowcy 
usprawiedliwienia nie później niż w ciągu 



3 dni od końcowej daty zwolnienia 
lekarskiego. 
5. Student nieobecny na kolokwium i 
nieposiadający usprawiedliwienia nie ma 
prawa zaliczać kolokwium w dodatkowym 
terminie, co oznacza ostateczne 
niezaliczenie przedmiotu i 
niedopuszczenie do egzaminu.  

Krajoznawstwo dr Kamil Burkiewicz Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności, każdą 
kolejną należy usprawiedliwić w ciągu 
siedmiu dni od ustania jej przyczyny.  

1) Przygotowanie i realizacja krótkiej 
prezentacji dot. wybranego chińskiego 
święta. 

2) Egzamin pisemny – pierwszy termin: 
25.1.2023, drugi termin: 6.2.2023. 

Wstęp do językoznawstwa dr Maria Kurpaska Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności (4h) w 
semestrze  
Nieusprawiedliwiona nieobecność nie 
może przypadać w dniu, w którym 
zaplanowano kolokwium zaliczeniowe. 
Nieobecność na zajęciach należy 
usprawiedliwić w ciągu 14 dni od ustania 
jej przyczyny. 
Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz rzetelnego 
przygotowania do zajęć, w tym 
wywiązywania się z prac domowych oraz 
przygotowania projektu na zaliczenie 
semestru (tematy zostaną podane w 
późniejszym terminie). 

- pozytywna ocena za projekt na jeden z 
tematów podanych przez wykładowcę 
- pozytywna ocena z pisemnego 
kolokwium zaliczeniowego 
Na ocenę końcową z przedmiotu składają 
się oceny za projekt (25%) i za kolokwium 
zaliczeniowe (75%) 
W przypadku otrzymania oceny 
negatywnej za pracę zaliczeniową 
(projekt), można ją poprawiać w ciągu 14 
dni od otrzymania wyniku 
Kolokwium zaliczeniowe można powtarzać 
jednokrotnie w ciągu 30 dni od ogłoszenia 
wyników 
Negatywny wynik kolokwiów 
poprawkowych i pracy zaliczeniowej 
oznacza brak zaliczenia przedmiotu 

Historia literatury chińskiej prof. dr hab. Izabella 
Łabędzka 

Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach Obecność na zajęciach  
Czytanie lektur 



Przystąpienie do zaliczenia/egzaminu na 
koniec semestru I i II 

ROK II 
Praktyczna nauka języka chińskiego 
– kurs podstawowy 

mgr Sylwia Witkowska Uczestnictwo w zajęciach jest 

obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności. 

 

Aktywna obecność na zajęciach; 

wykonanie zadań domowych, zaliczenie 

wyznaczonych kolokwiów. 

Przygotowanie jednej prezentacji w 
semestrze. 
Pisemny test zaliczeniowy. 

 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
– konwersacje 

mgr Zhong Yuan Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności. Po 
drugiej nieobecności każda następna 
będzie skutkowała obniżeniem wyniku o 
0.25 oceny. Nieobecność należy 
usprawiedliwić w ciągu siedmiu dni od 
ustania jej przyczyny. Opuszczenie więcej 
niż 30% zajęć będzie skutkowało 
niedopuszczeniem do egzaminu. 

1. Obecność + aktywność (20%) 

2. Prezentacja (30%) (na podstawie 

przerobionego materiału z podręcznika)  

3. Przedstawienie (20%) (śpiewanie, 

recytowanie, dubbingowanie 

filmu/animacji po chińsku)  

4. Egzamin semestralny (30%) 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
– rozumienie ze słuchu 

mgr Zuzanna Wnuk Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności. 
Nieobecności należy odrobić poprzez 
zaliczenie materiału z danych zajęć. 
 

1. Aktywny udział w zajęciach i wykonanie 
wszystkich zadań domowych (10%). 
2. Przygotowanie i przedstawienie dwóch 
prezentacji w semestrze dotyczących 
wybranych materiałów 
audio/audiowizualnych (30%). 
3. Zaliczenie pisemne (60%). 

Historia Chin dr Kamil Burkiewicz Uczestnictwo w zajęciach jest 
nieobowiązkowe. 

1) Przygotowanie i realizacja 
rozbudowanej prezentacji dot. 
wybranego wątku z historii Chin. 

2) Zaliczenie ustne – pierwszy termin: 
6.2.2023, drugi termin: 13.2.2023. 



Lektura tekstów literackich mgr Sylwia Witkowska Uczestnictwo w zajęciach jest 

obowiązkowe. Dopuszcza się jedną 

nieobecność nieusprawiedliwioną. 

 

Aktywna obecność na zajęciach; 
wykonanie zadań domowych, zaliczenie 
wyznaczonych kolokwiów. 
Pisemny test zaliczeniowy. 

Lektura tekstów prasowych mgr Sylwia Witkowska Liczba dopuszczalnych nieobecności 
nieusprawiedliwionych: 1 
Zasady usprawiedliwiania lub odrabiania 
nieobecności: 
kontakt z wykładowcą; samodzielne 
przygotowanie materiału z zajęć 

Aktywna obecność na zajęciach; zaliczenie 
wyznaczonych kolokwiów; przygotowanie 
min. jednej prasówki wg. ustalonych 
zasad. 

Cywilizacje Azji dr hab. Halina 
Wasilewska 

Zajęcia obowiązkowe. Liczba 
dopuszczalnych nieobecności 
nieusprawiedliwionych: 2 
Zasady usprawiedliwiania lub odrabiania 

nieobecności: usprawiedliwienie zajęć 
następuje na podstawie zwolnienia 
lekarskiego przedstawionego w terminie 
jednego tygodnia od ustania jej przyczyny 
Nieusprawiedliwiona nieobecność nie 
może przypadać w dniu, w którym 
zaplanowano kolokwium zaliczeniowe. 

1. Spełnienie wymogu dotyczącego 
obecności na zajęciach; 
2. Zaliczenie kolokwium końcowego  
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.) 
2. Student nieobecny na kolokwium 
zalicza je w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności w terminie ustalanym przy 
przedłożeniu wykładowcy 
usprawiedliwienia na zasadach zawartych 
w „Regulaminie studiów”. 
3. Student nieobecny na kolokwium i nie 
posiadający usprawiedliwienia nie ma 
prawa zaliczać kolokwium w dodatkowym 
terminie, co oznacza ostateczne 
niezaliczenie przedmiotu. 

Język europejski (angielski)    

ROK III 



Praktyczna nauka języka chińskiego 

– kompozycja tekstu 

mgr Zhong Yuan Uczestnictwo w zajęciach jest 

obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności, każdą 

kolejną należy usprawiedliwić w ciągu 

siedmiu dni od ustania jej przyczyny. 

Ominięcie więcej niż 30% zajęć będzie 

skutkowało niedopuszczeniem do 

egzaminu. 

1.Obecność i aktywność (10%) 
2.Praca domowa i ćwiczenia (40%) 
3.Egzamin (40%) 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
- konwersacje 

lic. Feng Han Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się trzy 
nieusprawiedliwione nieobecności, każdą 
kolejną należy usprawiedliwić w ciągu 
siedmiu dni od ustania jej przyczyny. 

1) Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
2) Wykonanie zadań językowych 
3) Zaliczenie ustne – pierwszy termin: 

30,31.1.2023, drugi termin: 8.2.2023 

Gramatyka opisowa języka 
chińskiego 

dr Wisława 
Szkudlarczyk-Brkić 

Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, ale dopuszcza się jedną 
nieusprawiedliwioną nieobecność w 
semestrze. Pozostałe nieobecności należy 
usprawiedliwić w ciągu 14 dni od ustania 
ich przyczyny. Student jest zobowiązany 
samodzielnie uzupełnić zaległości 
wynikające z jego nieobecności. 

1) Aktywne uczestnictwo w zajęciach,  
2) Wykonanie zadania językowego, 
3) Pozytywna ocena z testu kontrolnego. 
W przypadku otrzymania oceny 
niedostatecznej zadanie językowe można 
poprawiać jednokrotnie, a test kontrolny 
– dwukrotnie.  
Termin wykonania zadania językowego: 
20.01.2023. 

dr Maria Kurpaska Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, ale dopuszcza się 1 
nieusprawiedliwioną nieobecność (2h) w 
semestrze 
Nieusprawiedliwiona nieobecność nie 
może przypadać w dniu, w którym 
zaplanowano test zaliczeniowy 
Nieobecność na zajęciach należy 
usprawiedliwić w ciągu 14 dni od ustania 
jej przyczyny 

1) pozytywna ocena z dwóch pisemnych 
zadań domowych 
2) pozytywna ocena z testu 
zaliczeniowego 
Każde niezaliczone zadanie domowe 
można poprawiać dwukrotnie: pierwszy 
raz w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, 
a drugi raz - dwa tygodnie przed testem 
zaliczeniowym 



Od studentów wymaga się rzetelnego 
przygotowania do zajęć i aktywnego w 
nich udziału, a także terminowego 
wywiązywania się z zadań domowych 

Test zaliczeniowy można powtarzać 
jednokrotnie w ciągu 30 dni od ogłoszenia 
wyników 
Negatywny wynik testów poprawkowych 
oznacza brak zaliczenia przedmiotu 

Język chiński klasyczny – 
poezja/proza 

mgr Hsiu-Ting Yu 
 

Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, honorowane są zwolnienia 
lekarskie. Jeśli student był nieobecny 
więcej niż 3 razy (nie dotyczy przyczyn 
zdrowotnych), to nie może przystąpić do 
egzaminu/testu i nie może zaliczyć 
przedmiotu. 

1. Aktywność 20%: (tj. przygotowanie do 
zajęć i uczestnictwo w nich). 
2. Zadania 30% 
3. Test zaliczeniowy 50% 

Lektura tekstów literackich – 
literatura współczesna do 1949/po 
1949 r.  

mgr Hsiu-Ting Yu  Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, honorowane są zwolnienia 
lekarskie. Jeśli student był nieobecny 
więcej niż 3 razy (nie dotyczy przyczyn 
zdrowotnych), to nie może przystąpić do 
egzaminu/testu i nie może zaliczyć 
przedmiotu. 

1. Aktywność 20%: (tj. przygotowanie do 
zajęć i uczestnictwo w nich). 
2. Zadania 30% 
3. Test zaliczeniowy 50% 

Lektura tekstów specjalistycznych – 
teksty prawnicze 

mgr Sylwia Witkowska Uczestnictwo w zajęciach jest 

obowiązkowe. Dopuszcza się jedną 

nieusprawiedliwioną nieobecność. 

 

Aktywna obecność na zajęciach; 

wykonanie zadań domowych, zaliczenie 

wyznaczonych kolokwiów. 

Pisemny test zaliczeniowy. 

 

Lektura tekstów specjalistycznych –
teksty naukowe 

mgr Sylwia Witkowska Uczestnictwo w zajęciach jest 

obowiązkowe. Dopuszcza się jedną 

nieusprawiedliwioną nieobecność. 

 

Aktywna obecność na zajęciach; 

wykonanie zadań domowych, zaliczenie 

wyznaczonych kolokwiów. 

Pisemny test zaliczeniowy. 

 

Wykład monograficzny prof. UAM dr hab. 
Justyna Walkowiak 

Obecność na wykładach nie jest 

obowiązkowa.  

Studenci są obowiązani przygotować po 

1 krótkiej (15 min) prezentacji związanej 

tematycznie z którąś z poddyscyplin 



onomastyki (wykorzystują do tego 

wiedzę z wykładów), wymagającej 

własnej pracy (zebrania danych) i 

przedstawić ją w uprzednio umówionym 

terminie podczas zajęć styczniowych. 
Seminarium licencjackie 
 

dr hab. Halina 
Wasilewska 

Zajęcia obowiązkowe. Student ma 
obowiązek regularnie przedstawiać 
postępy w pisaniu pracy dyplomowej. Od 
studentów wymaga się rzetelnego 
przygotowania do zajęć, w tym 
wywiązywania się z zaleceń dotyczących 
pracy zaliczeniowej. 

1.Regularne przedstawianie postępów w 
pisaniu pracy dyplomowej na 
poszczególnych etapach (wybór tematu 
pracy, wstępny plan pracy). 
2. Przygotowanie i przedstawienie na 
forum grupy referatu na wybrany temat 
wcześniej uzgodniony z prowadzącym 
zajęcia związany z wybranym tematem 
pracy licencjackiej 
3. Złożenie referatu w formie pisemnej 
jako pracy zaliczeniowej z uwzględnieniem 
poprawek zalecanych przez prowadzącego 
zajęcia. 
Wymagania dot. pracy zaliczeniowej: 
praca zaliczeniowa powinna obejmować 
ok. 6 stron tekstu (max. 6,5, min. 5,5, bez 
bibliografii), musi zawierać prawidłowo 
sporządzoną bibliografię i przypisy, 
odsyłacze do źródeł, ewentualne podpisy 
pod ilustracjami itd.) 

dr Maria Kurpaska Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe 
Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione 
nieobecności (2h) w semestrze  
Od studentów wymaga się rzetelnego 
przygotowania do konsultacji, w tym 
przesyłania kolejnych fragmentów prac w 

Uczestnictwo w spotkaniach 
Prezentacja pracy na forum grupy 
Przedstawienie jednego rozdziału pracy 
licencjackiej (ok. 6 stron) 
Termin zaliczenia: 
Prezentacja w trakcie trwania semestru 
Oddanie rozdziału pracy najpóźniej 
02.02.2023. 



terminie wyznaczanym indywidualnie 
przez prowadzącą 
Nieobecność na zajęciach należy 
usprawiedliwić w ciągu 14 dni od ustania 
jej przyczyny. 

 

dr Kamil Burkiewicz 
Uczestnictwo jest obowiązkowe w 
wyznaczonych przez prowadzącego 
dniach. 

1. Przygotowanie planu pracy i wstępnej 
bibliografii. 

2. Napisanie wybranego rozdziału pracy. 

Język europejski  (angielski) mgr Alona Kononenko-
Szoszkiewicz 

Students are allowed 2 unexcused 
absences per semester 
If you are absent for medical reasons, 
submit a doctor’s note within 7 days of 
your absence 
(bring it to the next class or send it via 
email). 
Check Teams every week for homework 
assignments and class communication. 
if you have any questions, doubts or 
comments, feel free to ask me after class, 
email me or 
message me on Teams. 

All tests and graded assignments will be 
based on coursebook material and 
announced beforehand. 
Homework must be submitted on time 
and according to instructions. 
Active participation in the classes is 
encouraged. 
Critical thinking, questions and discussions 
are most welcome. 
• 60% = 2/fail 
• 60% - 70% = 3/satisfactory 
• 71% - 75% = 3+/satisfactory + 
• 76% - 85% = 4/good 
• 86% - 90% = 4+/good + 
• over 90% = 5/very good 

 

SINOLOGIA   STUDIA II  STOPNIA 

Przedmiot Osoba prowadząca Warunki uczestnictwa Warunki zaliczenia 

ROK I 
Praktyczna nauka języka chińskiego 

– kompozycja tekstu 

mgr Zhong Yuan Uczestnictwo w zajęciach jest 

obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności, każdą 

1.Obecność i aktywność (10%) 

2.Praca domowa i ćwiczenia (40%) 

3.Egzamin (40%) 



kolejną należy usprawiedliwić w ciągu 

siedmiu dni od ustania jej przyczyny. 

 

 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
- konwersacje 

mgr Hsiu-Ting Yu   Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, honorowane są zwolnienia 
lekarskie. Jeśli student był nieobecny 
więcej niż 3 razy (nie dotyczy przyczyn 
zdrowotnych), to nie może przystąpić do 
egzaminu/testu i nie może zaliczyć 
przedmiotu. 

1. Aktywność 30%: (tj. przygotowanie do 
zajęć i uczestnictwo w nich).  
2. Test zaliczeniowy 70% 

Lektura i przekład chińskich 
tekstów literackich 

dr hab. Halina 
Wasilewska 

Zajęcia obowiązkowe. Liczba 
dopuszczalnych nieobecności 
nieusprawiedliwionych: 1 
Zasady usprawiedliwiania lub odrabiania 
nieobecności: usprawiedliwienie zajęć 
następuje na podstawie zwolnienia 
lekarskiego przedstawionego w terminie 
jednego tygodnia od ustania jej przyczyny 
Nieusprawiedliwiona nieobecność nie 
może przypadać w dniu, w którym 
zaplanowano kolokwium zaliczeniowe. 
Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz rzetelnego 
przygotowania do zajęć, w tym 
wywiązywania się z prac domowych – 
dopuszczalny jest dwukrotny brak 
przygotowania na zajęcia, każde kolejne 
nieprzygotowanie skutkuje obniżeniem 
oceny końcowej o 0,5 stopnia. 

1 Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu 
po spełnieniu wymogu dotyczącego 
nieusprawiedliwionych obecności na 
podstawie pozytywnej oceny z pisemnego 
kolokwium zaliczeniowego. 
Na kolokwiach stosuje się następującą 
skalę ocen:  
bardzo dobry (96—100 %) 
dobry + (91—95 %) 
dobry (81—90 %) 
dostateczny + (71—80 %) 
dostateczny (61—70 %) 
2. Student nieobecny na kolokwium 
zalicza je w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności w terminie ustalanym po 
przedłożeniu wykładowcy 
usprawiedliwienia na zasadach zawartych 
w „Regulaminie studiów”. 
3. Student nieobecny na kolokwium i nie 
posiadający usprawiedliwienia nie ma 
prawa zaliczać kolokwium w dodatkowym 
terminie, co oznacza ostateczne 
niezaliczenie przedmiotu. 



Język chiński klasyczny mgr Hsiu-Ting Yu Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, honorowane są zwolnienia 
lekarskie. Jeśli student był nieobecny 
więcej niż 3 razy (nie dotyczy przyczyn 
zdrowotnych), to nie może przystąpić do 
egzaminu/testu i nie może zaliczyć 
przedmiotu. 

1. Aktywność 20%: (tj. przygotowanie do 
zajęć i uczestnictwo w nich). 
2. Zadania 30% 
3. Test zaliczeniowy 50% 
 

Kultura chińska mgr Hsiu-Ting Yu Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, honorowane są zwolnienia 
lekarskie. Jeśli student był nieobecny 
więcej niż 3 razy (nie dotyczy przyczyn 
zdrowotnych), to nie może przystąpić do 
egzaminu/testu i nie może zaliczyć 
przedmiotu. 

1. Aktywność 10%: (tj. przygotowanie do 
zajęć i uczestnictwo w nich). 
2. Dyskusja i poziom 40% 
3. Zadanie zaliczeniowe 50% 
 

Językowe aspekty przekładu dr Maria Kurpaska Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności (4h) w 
semestrze  
Nieusprawiedliwiona nieobecność nie 
może przypadać w dniu, w którym 
zaplanowano kolokwium zaliczeniowe. 
Nieobecność na zajęciach należy 
usprawiedliwić w ciągu 14 dni od ustania 
jej przyczyny.  
Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz rzetelnego 
przygotowania do zajęć, w tym 
wywiązywania się z prac domowych. 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po 
spełnieniu następujących warunków: 
terminowe oddawanie zadań domowych 
pozytywna ocena z pisemnego kolokwium 
zaliczeniowego. 
Kolokwium zaliczeniowe można powtarzać 
jednokrotnie w ciągu 30 dni od ogłoszenia 
wyników  
Negatywny wynik kolokwiów 
poprawkowych oznacza brak zaliczenia 
przedmiotu 
 

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

Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczalne 2 

nieobecności nieusprawiedliwione w 

semestrze,  

Wymagane aktywne uczestnictwo w 

zajęciach, kolokwium zaliczeniowe z 

pozytywną oceną w SZ, egzamin 

pisemny z pozytywną oceną w SL. 



Wykład monograficzny prof. dr hab. Izabella 
Łabędzka 

Obowiązkowe uczestnictwo  w zajęciach Obecność na zajęciach 
Czytanie lektur 
Przystąpienie do zaliczenia na koniec I 
semestru 
Napisanie pracy pisemnej na zadany 
temat na koniec semestru II 

 dr Maria Kurpaska Uczestnictwo w zajęciach jest 
nieobowiązkowe 
Zajęcia odbywają się w formie konsultacji 
Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz rzetelnego 
przygotowania do zajęć, w tym 
wywiązywania się z prac domowych 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po 
spełnieniu następujących warunków: 
Uczestnictwo w zajęciach 
Przedstawienie planu pracy 
Przedstawienie pierwszego fragmentu 
pracy 
Termin zaliczenia: Oddanie fragmentów 
pracy magisterskiej do 01.02.2023. 

dr Kamil Burkiewicz 
Uczestnictwo jest obowiązkowe w 
wyznaczonych przez prowadzącego 
dniach. 

Przygotowanie planu pracy, planu 
badawczego i wstępnej bibliografii. 

ROK II 
Praktyczna nauka języka chińskiego 
– kompozycja tekstu 

mgr Hsiu-Ting Yu 
 

Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, honorowane są zwolnienia 
lekarskie. Jeśli student był nieobecny 
więcej niż 3 razy (nie dotyczy przyczyn 
zdrowotnych), to nie może przystąpić do 
egzaminu/testu i nie może zaliczyć 
przedmiotu. 

1. Aktywność 30%: (tj. przygotowanie do 
zajęć i uczestnictwo w nich). 
2. Wypracowania 70% 
 
 

Praktyczna nauka języka chińskiego 
- konwersacje 

lic. Feng Han Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności, każdą 
kolejną należy usprawiedliwić w ciągu 
siedmiu dni od ustania jej przyczyny. 

1) Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
2) Wykonanie zadań językowych 
3) Zaliczenie ustne – pierwszy termin: 

30.1.2023, drugi termin: 8.2.2023 

Lektura i przekład chińskich 
tekstów specjalistycznych – 
technologie informatyczne  

dr Kamil Burkiewicz Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe. Dopuszcza się jedną 
nieusprawiedliwioną nieobecność, każdą 

1. Terminowe wywiązywanie się z prac 

domowych, polegających na 



kolejną należy usprawiedliwić w ciągu 
siedmiu dni od ustania jej przyczyny. 

opracowaniu słownictwa i 

przećwiczeniu płynnego czytania 

danego tekstu. 

2. Aktywne uczestnictwo w tłumaczeniu 

tekstów na zajęciach. 

3. Egzamin pisemny – pierwszy termin: 

2.2.2023, drugi termin: 9.2.2023 

Przekład tekstów użytkowych mgr Dominik Duda Uczestnictwo w zajęciach jest 
obowiązkowe, ale dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze. 

Warunkiem zaliczenia jest pozytywny 
wynik projektu tłumaczeniowego oraz 
obecność na zajęciach 

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Izabella 
Łabędzka 

Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach w 
terminach wyznaczonych przez promotora 

Regularne raportowanie postępów w 
pracy badawczej i przedkładanie 
promotorowi pisemnych rezultatów tej 
pracy w I  oraz  II semestrze 
Złożenie gotowej pracy pisemnej na 
koniec semestru II 

dr Maria Kurpaska Uczestnictwo w zajęciach jest 
nieobowiązkowe 
Zajęcia odbywają się w formie konsultacji 
Od studentów wymaga się aktywnego 
udziału w zajęciach oraz rzetelnego 
przygotowania do zajęć, w tym 
wywiązywania się z prac domowych 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po 
spełnieniu następujących warunków: 
Uczestnictwo w zajęciach 
Przedstawienie połowy planowanej pracy 
magisterskiej 
Termin zaliczenia: Oddanie fragmentów 
pracy magisterskiej do 01.02.2023. 

dr Kamil Burkiewicz 
Uczestnictwo jest obowiązkowe w 
wyznaczonych przez prowadzącego 
dniach. 

Napisanie większości przewidzianych w 
planie pracy rozdziałów – pojedynczy 
rozdział może zostać ukończony w 
semestrze letnim. 

 


