
 

 

 

Oferta przedmiotów do wyboru 

w Szkole Nauk o Języku i Literaturze 

rok akademicki 2022/2023 

 

 

Semestr letni 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Liczba 

godzin/ 

ECTS 

 

Stopień 

studiów 

 

Forma zajęć/forma 

zaliczenia 

 

Link do przedmiotu w USOS 

 

Język 

zajęć 

 

Kod  

USOS 

 

Zarys historii literatury 

niderlandzkiej 

 

(dr Małgorzata Drwal) 

15 h  

3 ECTS  

I  wykład 

zaliczenie: aktywny udział  

w dyskusji podczas zajęć 

(np. na temat zadanych do 

przeczytania w domu 

tekstów) oraz test pisemny 

na koniec kursu 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-

ZHLN-SN-11-2  

polski SL 

15-ZHLN-SN-11-2 

Wielojęzyczność w edukacji 

 

(prof. UAM dr hab. Anna Ewert) 

30 h 

3 ECTS 

I konwersatorium  

Zaliczenie z oceną 

Wielojęzyczność w edukacji - 

Przedmioty - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl)  

polski 15-WE-SNJL 

Metodologie w humanistyce 

 

(dr Michał Wenderski) 

30 h  

4 ECTS 

I wykład  

zaliczenie z oceną 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-

polski 15-MWH-SN-11-2 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-ZHLN-SN-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-ZHLN-SN-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-ZHLN-SN-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-ZHLN-SN-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WE-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WE-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WE-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WE-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-MWH-SN-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-MWH-SN-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-MWH-SN-11-2


MWH-SN-11-2  

Niewielki kraj wielkich talentów. 
Malarstwo holenderskie na 
przestrzeni wieków 
(proseminarium) 

  

(mgr Martyna Kliks) 

30 h 

4 ECTS 

I ćwiczenia 

zaliczenie z oceną 

 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-

PROSEM-SNJL  

polski 15-PROSEM-SNJL 

Wstęp do europeistyki 2  

 

(prof. UAM dr hab. Janusz 

Kaźmierczak) 

30 h  

3 ECTS  

 

II  wykład  

zaliczenie: egzamin 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-

WDE2-11-2  

angielski SL 

15-WDE2-11-2 

Historia USA 

 

(dr Tomasz Skirecki) 

30 h  

3 ECTS 

I  wykład  

zaliczenie: egzamin  

(w formie pisemnej) 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-

HUSA-11-2  

angielski SL 

15-HUSA-11-2 

Historie teatru II 

 

(prof. UAM dr hab. Jacek 

Fabiszak) 

30 h  

3 ECTS 

I  konwersatorium  

zaliczenie 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-

HT2-TD-11-2  

angielski SL 

15-HT2-TD-11-2 

Krytyka teatralna 

(Reviewing theatre) 

 

(prof. UAM dr hab. Jacek 

Fabiszak) 

30 h 

2 ECTS 

I konwersatorium  

zaliczenie z oceną 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-KT-

TD-11-2  

angielski 15-KT-TD-11-2 

Języki narodów Federacji 

Rosyjskiej 

 

(prof. Bożena Hrynkiewicz-

Adamskich) 

30 h  

5 ECTS 

I  wykład  

zaliczenie z oceną 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-

SNJL3-11&callback=g_a463038d  

polski 09-FPW1-11   

(dla studentów WNeo spoza 

IFW)  

  

09-SNJL3-11  

(dla studentów WA i WFPiK) 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-MWH-SN-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-PROSEM-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-PROSEM-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-PROSEM-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-PROSEM-SNJL
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WDE2-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WDE2-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WDE2-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-WDE2-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HUSA-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HUSA-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HUSA-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HUSA-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HT2-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HT2-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HT2-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-HT2-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-KT-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-KT-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-KT-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=15-KT-TD-11-2
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL3-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL3-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL3-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL3-11&callback=g_a463038d


Zarys rosyjskiej fantastyki 

 

(prof. Aleksandra Zywert) 

30 h  

5 ECTS 

I  wykład  

zaliczenie z oceną 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
SNJL4-11&callback=g_a463038d  
 
Zarys rosyjskiej fantastyki - 
Przedmioty - Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(amu.edu.pl) 

polski 09-FPW2-11  

(dla studentów WNeo spoza 

IFW) 

 

09-SNJL4-11 

(dla studentów WA i WFPiK) 

Zagadnienia badań nad 

pograniczem językowym 

 

(dr hab. Anna Żebrowska) 

30 h  

5 ECTS 

I  wykład  

zaliczenie z oceną 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
SNJL5-11&callback=g_a463038d  
 
Z badań nad pograniczem 
językowym - Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(amu.edu.pl) 

polski 09-FPW4-11  

(dla studentów WNeo spoza 

IFW) 

 

09-SNJL5-11 

(dla studentów WA i WFPiK) 

Literatura, sztuka, 

społeczeństwo francuskie II 

(renesans) 

 

(prof. UAM dr hab. Anna Loba) 

30 h  

3 ECTS 

I i II wykład  

egzamin 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LSSF2-2LF-WN-26 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LSSF2-2LF-SNJL-26  

polski 09-LSSF2-2LF-WN-26 dla 

studentów WNeo 

 

09-LSSF2-2LF-SNJL-26 dla 

studentów WA i WFPiK 

Literatura, sztuka, 

społeczeństwo francuskie VI 

(XX w.) 

 

(dr Joanna Teklik) 

 

30 h  

3 ECTS 

I i II wykład  

egzamin 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LSSF6-6LF-WN-66 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LSSF6-6LF-SNJL-66  

francuski 
(bierna 
znajomość 
na 
poziomie 
C1, czynna 
na 
poziomie 
B2)  

09-LSSF6-6LF-WN-66 dla 

studentów WNeo 

 

09-LSSF6-6LF-SNJL-66 dla 

studentów WA i WFPiK 

 

Współczesna literatura 

hiszpańska I  

30 h  

4 ECTS 

I i II konwersatorium 

egzamin 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot

polski 09-WLH1-1LH-WN-12 dla 

studentów WNeo 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL4-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11&callback=g_a463038d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-SNJL5-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF2-2LF-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LSSF6-6LF-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-WN-12
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-WN-12


 

(prof. dr hab. Magda Potok) 

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
WLH1-1LH-WN-12 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
WLH1-1LH-SNJL-12  

 

09-WLH1-1LH-SNJL-12 dla 

studentów WA i WFPiK 

Kultura Półwyspu Iberyjskiego  

 

(prof. UAM dr hab. Alfons Gregori 

i Gomis)  

30 h  

3 ECTS 

I i II konwersatorium  

egzamin 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
KPI-2LH-WN-11 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
KPI-2LH-SNJL-11  

polski 09-KPI-2LH-WN-11 dla 

studentów WNeo 

 

09-KPI-2LH-SNJL-11 dla 

studentów WA i WFPiK 

Literatura i kultura Włoch II 

(prehumanizm i humanizm) 

 

(dr Joanna Dimke-Kamola) 

30 h  

3 ECTS 
 

I i II 

 

wykład  

egzamin 
 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LKW2-2LW-WN-26     
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LKW2-2LW-SNJL-26  

polski 
 

09-LKW2-2LW-WN-26 dla 

studentów WNeo 

 

09-LKW2-2LW-SNJL-26 dla 

studentów WA i WFPiK 

 

Literatura i kultura Włoch VI 

(koniec XIX w. – I poł. XX w.) 

 

(prof. UAM dr hab. Barbara 

Kornacka) 

30 h  

2 ECTS 
 

I i II 

 

wykład  

egzamin 
 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LKW6-6LW-WN-66    
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LKW6-6LW-SNJL-66  

włoski 
(bierna 
znajomość 
na 
poziomie 
C1, czynna 
na 
poziomie 
B2)  

09-LKW6-6LW-WN-66 dla 

studentów WNeo  

09-LKW6-6LW-SNJL-66 dla 

studentów WA i WFPiK 

Język i kultura Rumunii 

(Romanian Language and 

Culture) 

 

30 h 
3 ECTS 

I i II konwersatorium 
zaliczenie z notą 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
JKR-SL-WN-11 
 

polski, 
angielski 

09-JKR-SL-WN-11 dla 

studentów WNeo 

 

09-JKR-SL-SNJL-11 dla 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-WN-12
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-WN-12
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-SNJL-12
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-SNJL-12
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-SNJL-12
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-WLH1-1LH-SNJL-12
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-KPI-2LH-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-WN-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW2-2LW-SNJL-26
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-WN-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LKW6-6LW-SNJL-66
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-WN-11


(dr Loredana Ilie) https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
JKR-SL-SNJL-11  

studentów WA i WFPiK 

Leksykologia i leksykografia 

 

(prof. UAM, dr hab. Agnieszka 

Błażek) 

30 h  

4 ECTS 

I  konwersatorium 

zaliczenie z oceną 

Dla WN:  
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409534
&gr_nr=1 
 
Dla WFPiK oraz WA: 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409535
&gr_nr=1 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&kod=09-LILaj-
11&fbclid=IwAR3f1DZyR4f8WvjAlVj
8_GyFY4EsY2a40c-
cgub7QvTeDCO3mQ8ZlfL6Sqw 

polski 
niemiecki 
(co 
najmniej 
poziom 
A2)  

SL 

09-LILog-11 - dla studentów 

WNeo (limit 3 osób) 

 

09-LILog2-11 – dla studentów 

WA i WFPiK (limit 2 osób) 

 

Język i kultura Basków (Basque 

Language and Culture) 

 

(mgr Esther Zarraua Isasi-

Isasmendi) 

60 h 
6 ECTS 
 

I i II konwersatorium 
zaliczenie z notą 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
JKB-SL-WN-11 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
JKB-SL-SNJL-11  

polski, 
angielski 

09-JKB-SL-WN-11 dla 

studentów WNeo 

 

09-JKB-SL-SNJL-11 dla 

studentów WA i WFPiK 

Topografia językowo-kulturowa 

Indii 

 

(mgr Natalia Świdzińska) 

30 h 
3 ECTS 

 konwersatorium 
zaliczenie z notą 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-
TJKI-11 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-

polski 09-FR-TJKI-11     

 

09-FR-OW-TJKI-11 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKR-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409534&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409534&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409534&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409534&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409535&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409535&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409535&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=409535&gr_nr=1
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&kod=09-LILaj-11&fbclid=IwAR3f1DZyR4f8WvjAlVj8_GyFY4EsY2a40c-cgub7QvTeDCO3mQ8ZlfL6Sqw
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&kod=09-LILaj-11&fbclid=IwAR3f1DZyR4f8WvjAlVj8_GyFY4EsY2a40c-cgub7QvTeDCO3mQ8ZlfL6Sqw
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&kod=09-LILaj-11&fbclid=IwAR3f1DZyR4f8WvjAlVj8_GyFY4EsY2a40c-cgub7QvTeDCO3mQ8ZlfL6Sqw
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&kod=09-LILaj-11&fbclid=IwAR3f1DZyR4f8WvjAlVj8_GyFY4EsY2a40c-cgub7QvTeDCO3mQ8ZlfL6Sqw
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&kod=09-LILaj-11&fbclid=IwAR3f1DZyR4f8WvjAlVj8_GyFY4EsY2a40c-cgub7QvTeDCO3mQ8ZlfL6Sqw
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&kod=09-LILaj-11&fbclid=IwAR3f1DZyR4f8WvjAlVj8_GyFY4EsY2a40c-cgub7QvTeDCO3mQ8ZlfL6Sqw
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-JKB-SL-SNJL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-TJKI-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-TJKI-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-TJKI-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-TJKI-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-OW-TJKI-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-OW-TJKI-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-OW-TJKI-11


OW-TJKI-11  

Kultura i piśmiennictwo 

Karaimów polskich 

 

(mgr Mariola Abkowicz) 

30 h 
3 ECTS 

II  konwersatorium 
zaliczenie 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
2FR-KPKP-11  
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
2FR-OW-KPKP-11 

polski 09-2FR-KPKP-11  

 

09-2FR-OW-KPKP-11 

Islam (II) 

 

(dr Filip Jakubowski, dr Łukasz 

Piątak) 

30 h 
3 ECTS 

I  wykład 
egzamin 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&kod=09-ISLAM-

WN-22 

 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol

er.php?_action=katalog2/przedmiot

y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-

ISLAM-SNJIL-

22&callback=g_6567f473  

polski 09-ISLAM-WN-12 (dla 

studentów WN) 

 

09-ISLAM-SNJIL-12 (dla 

studentów spoza WN) 

 

Mniejszości etniczne  

i religijne w świecie arabskim 

 

(dr Agnieszka Graczyk) 

30 h 
3 ECTS 

I  konwersatorium 
zaliczenie: test końcowy, 
aktywność na zajęciach 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
MNIEJAR-WN-11 
 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
MNIEJAR-SNJIL-11 

polski  09-MNIEJAR-WN-11 (dla 

studentów WN) 

 

09-MNIEJAR-SNJIL-11 (dla 

studentów spoza WN) 

 

Prawo muzułmańskie  

i świeckie w świecie arabskim 

(dr Filip Jakubowski) 

30 h  
3 ECTS 

II konwersatorium 
zaliczenie 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
PRAWARAB-WN-11 

 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot

polski 09-PRAWARAB-WN-11 (dla 

studentów WN) 

 

09-PRAWARAB-SNJIL-11 (dla 

studentów spoza WN) 

 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-FR-OW-TJKI-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-OW-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-OW-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-OW-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-2FR-OW-KPKP-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=09-ISLAM-WN-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=09-ISLAM-WN-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=09-ISLAM-WN-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=09-ISLAM-WN-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-ISLAM-SNJIL-22&callback=g_6567f473
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-ISLAM-SNJIL-22&callback=g_6567f473
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-ISLAM-SNJIL-22&callback=g_6567f473
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-ISLAM-SNJIL-22&callback=g_6567f473
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-ISLAM-SNJIL-22&callback=g_6567f473
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-SNJIL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-SNJIL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-SNJIL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-MNIEJAR-SNJIL-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PRAWARAB-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PRAWARAB-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PRAWARAB-WN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PRAWARAB-WN-11


y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
PRAWARAB-SNJIL-11 

Cywilizacja Azji II: japoński 

świat widowisk 

 

(dr Iga Rutkowska) 

30 h 
3 ECTS 

I konwersatorium  
zaliczenie z notą 

Cywilizacje Azji - Przedmioty - 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (amu.edu.pl) 
 
Cywilizacje Azji - Przedmioty - 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (amu.edu.pl) 

polski 09-CYWA-SNJIL-22 

(dla studentów z WA i 

WFPiK) 

 

09-CYWA-WN-22 (dla 

studentów z WN) 

Historia Skandynawii po roku 

1814 

 

(dr hab. Magdalena Żmuda-

Trzebiatowska, dr hab. Sylwia 

Izabela Schab, dr Tadeusz 

Wojciech Lange) 

30 h 
2 ECTS 

I  wykład  
test zaliczeniowy na ocenę 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
HISK-SNJL-
22&callback=g_a220956c  

polski 09-HISK-WN-22 (dla 

studentów z WN) 

 

09-HISK-SNJL-22 (dla 

studentów z WA i WFPiK) 

 

Zarys literatur 

skandynawskich: literatura 

szwedzka i fińska 

 

(mgr Sonia Ławniczak, dr hab. 

Bolesław Mrozewicz) 

30 h 
2 ECTS 

I  wykład  
zaliczenie: sprawdzian na 
ocenę  

https://usosweb.amu.edu.pl/kontrol
er.php?_action=katalog2/przedmiot
y/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-
LITSK-SNJL-
22&callback=g_62754e68  
 

polski 09-LITSK-WN-22 (dla 

studentów z WN) 

 

09-LITSK-SNJL-22 (dla 

studentów z WA i WFPiK) 

Polska Literatura Najnowsza  

 

(prof. UAM dr hab. Marcin 

Jaworski, prof. UAM dr hab. 

Błażej Warkocki) 

30 h 

3 ECTS 

I i II wykład kursowy  

zaliczenie z notą 

Polska literatura najnowsza - 

Przedmioty - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

polski 03-ZF-PLN 

Literatura i kultura 

starożytnego Rzymu 

 

(prof. UAM dr hab. Monika 

Szczot) 

30 h 

3 ECTS 

I i II wykład kursowy  

zaliczenie z notą 

Literatura i kultura starożytnego 

Rzymu - Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

polski 03-ZF-LKR 

Słowo, reżyser, aktor, scena 

 

30 h 

3 ECTS 

I i II wykład fakultatywny 

zaliczenie z notą 

Słowo, reżyser, aktor, scena - 

Przedmioty - Uniwersytet im. 

polski 03-ZF-SRAS 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-CYWA-SNJIL-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-CYWA-SNJIL-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-CYWA-SNJIL-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-CYWA-WN-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-CYWA-WN-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-CYWA-WN-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-HISK-SNJL-22&callback=g_a220956c
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-HISK-SNJL-22&callback=g_a220956c
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-HISK-SNJL-22&callback=g_a220956c
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-HISK-SNJL-22&callback=g_a220956c
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-HISK-SNJL-22&callback=g_a220956c
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LITSK-SNJL-22&callback=g_62754e68
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LITSK-SNJL-22&callback=g_62754e68
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LITSK-SNJL-22&callback=g_62754e68
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LITSK-SNJL-22&callback=g_62754e68
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LITSK-SNJL-22&callback=g_62754e68
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-PLN&callback=g_ffdbbfbf
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-PLN&callback=g_ffdbbfbf
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-PLN&callback=g_ffdbbfbf
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-PLN&callback=g_ffdbbfbf
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LKR&callback=g_db97c479
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LKR&callback=g_db97c479
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LKR&callback=g_db97c479
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LKR&callback=g_db97c479
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SRAS&callback=g_e0b682a5
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SRAS&callback=g_e0b682a5


(prof. dr hab.  Marta Karasińska)  Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

Cinematographic doors to 

nieneenth-century literature 

 

(dr Marcin Jauksz) 

30 h 

5 ECTS 

I i II konwersatorium fakultatywne 

zaliczenie z notą 

Cinematographic Doors to 

Nineteenth-Century Literature - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (amu.edu.pl) 

angielski 03-ZF-CDN 

Numizmatycznie o polityce, 

literaturze i sztuce 

 

(prof. UAM dr hab. Wojciech 

Jóźwiak) 

30 h 

3 ECTS 

 

I i II  

 

konwersatorium 

zaliczenie z notą 

 

Numizmatycznie o polityce, 

literaturze i sztuce - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

polski 

 

03-F-NPLS 

Language and Culture Clash 

 

(prof. Danko Šipka) 

60 h 

6 ECTS 

II Konwersatorium fakultatywne 
zaliczenie z oceną 

Language and Culture Clash - 

Przedmioty - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

angielski 

 

03-ZF-LCC 

Cenzura literacka  

w Niemczech  

Literary censorship in Germany 

 

(Prof. UAM dr hab. Marek Rajch) 

30 h 

3 ECTS 

 

II wykład  

zaliczenie z oceną/ test 

limit dla studentów SNJL - 10 

osób 

Literacka cenzura w Niemczech - 

Przedmioty - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

polski 09-LCN-11 

Socjolingwistyka SL/2023 

 

(dr Yury Fedorushov) 

30 h 

5 ECTS 

I i II WYK 

Zal-oc 

Socjolingwistyka - Przedmioty - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (amu.edu.pl) 

polski 09-PF-IE-12-22 

Religie świata SL/2023 
 
(dr Sandra Wawrzyniak) 

30 h 

5 ECTS 

I i II WYK 

Zal-oc 

Religie świata - Przedmioty - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (amu.edu.pl) 

polski 09-PF-IE-13-22 

Wprowadzanie do języka  
i kultury perskiej 
 
(mgr Homeira Moradi 

30 h 

5 ECTS 

 

I i II WYK 

Zal-oc 

Wprowadzenie do języka i kultury 

perskiej - Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

polski 09-PF-IE-14-11 

Organizacja systemów 

informacji w nauce, 

instytucjach publicznych  

i gospodarce SL/2023 

30 h 

5 ECTS 

 

I i II WYK 

Zal-oc 

 

Organizacja systemów informacji w 

nauce, instytucjach publicznych i 

gospodarce - Uniwersytet im. 

polski 

 

09-PF-IE-05-22 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SRAS&callback=g_e0b682a5
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SRAS&callback=g_e0b682a5
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-CDN&callback=g_d629131d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-CDN&callback=g_d629131d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-CDN&callback=g_d629131d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-CDN&callback=g_d629131d
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-F-NPLS
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-F-NPLS
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-F-NPLS
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-F-NPLS
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LCC&callback=g_57a32bb0
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LCC&callback=g_57a32bb0
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LCC&callback=g_57a32bb0
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-LCC&callback=g_57a32bb0
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LCN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LCN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LCN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-LCN-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-12-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-12-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-12-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-13-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-13-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-13-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-14-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-14-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-14-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-14-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-05-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-05-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-05-22


 
(prof. UAM dr hab. Mirosław 
Górny) 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

Pismo Chińskie 

 

(prof. UAM dr hab. Norbert 

Kordek) 

30 h 

5 ECTS 

 

I i II 

 

WYK 

Zal-oc 

 

Pismo chińskie - Przedmioty - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (amu.edu.pl) 

polski 09-PF-IE-08-11 

Podstawy psychologii 

komunikacji z elementami 

psychologii interkulturowej – 

Poznawanie Rzeczywistości 

 

(prof. UAM dr hab. Nawoja 

Mikołajczak-Matyja) 

30 h 

5 ECTS 

I i II WYK 

Zal-oc 

Podstawy psychologii komnikacji z 

elementami psychologii 

interkulturowej - Poznawanie 

Rzeczywistości - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

polski 09-PF-IE-18-11 

Obrazy Rosji i Rosjan  

w kulturze i filmach. Mity  

i stereotypy SL/2023 

 

(dr Irina Lorenc) 

30 h 

5 ECTS 

I i II WYK 

Zal-oc 

Obrazy Rosji i Rosjan w kulturze i 

filmach. Mity i stereotypy - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (amu.edu.pl) 

polski 09-PF-IE-19-22 

 

Słowiańskie kontrowersje  

w literaturze, filozofii i myśli 

społeczno-politycznej od końca 

XVIII wieku do początku XXI 

(Europa Środkowa i 

Wschodnia) 

 

(prof. dr hab. Bogusław Bakuła) 

30 h  
3 ECTS 

I I II wykład fakultatywny 

zaliczenie z notą 

Słowiańskie kontrowersje w 

literaturze, filozofii i myśli 

społeczno-politycznej od końca 

XVIII wieku do początku XXI 

(Europa Środkowa i Wschodnia) - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (amu.edu.pl) 

polski 03-ZF-SKLF 

Interdyscyplinarność  

w praktyce 

 

(dr Lucyna Marzec) 

30 h  
3 ECTS 

I i II konwersatorium fakultatywne 
zaliczenie z notą 

Interdyscyplinarność w praktyce - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (amu.edu.pl) 

polski 03-ZF-IP 

Wybrane problemy wydawania 

tekstów dawnych 

 

(dr Olga Ziółkowska) 

30 h  
3 ECTS 

I I II konwersatorium fakultatywne 

zaliczenie z notą 

Wybrane problemy wydawania 

tekstów dawnych - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(amu.edu.pl) 

polski 03-ZF-WPWT 

 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-05-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-05-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-08-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-08-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-08-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-18-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-18-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-18-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-18-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-18-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-18-11
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-19-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-19-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-19-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=09-PF-IE-19-22
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SKLF&callback=g_fd333669
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SKLF&callback=g_fd333669
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SKLF&callback=g_fd333669
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SKLF&callback=g_fd333669
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SKLF&callback=g_fd333669
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SKLF&callback=g_fd333669
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-SKLF&callback=g_fd333669
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-IP&callback=g_2828d5ca
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-IP&callback=g_2828d5ca
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-IP&callback=g_2828d5ca
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-WPWT&callback=g_2eda755c
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=03-ZF-WPWT&callback=g_2eda755c
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