


Wykład
Forma zajęć, podczas której prowadzący
przedstawia dane zagadnienie,
zazwyczaj opierając się na
przygotowanej wcześniej prezentacji.
Wykłady prowadzone są w dużych
grupach, czasami obejmujących nawet
kilka kierunków.



Ćwiczenia
Potocznie tzw. ćwiki – forma zajęć,
która prowadzona jest na zasadzie
interakcji prowadzącego ze
studentami, najczęściej uzupełnia
wykład. Możliwe są na niej
wejściówki, wyjściówki lub kolokwia.



Konwersatoria
Forma zajęć, która w pewnym
sensie łączy wykład i ćwiczenia,
kiedy to prowadzący poprzez
rozmowę ze studentami wykłada
wiedzę z danego przedmiotu.



Niektóre z przedmiotów są 
realizowane jednocześnie w formie 

wykładów i konwersatoriów

np.

Historia literatury rosyjskiej

Historia literatury ukraińskiej

Gramatyka języka rosyjskiego

Gramatyka języka ukraińskiego



Jeśli przedmiot jest realizowany w formie
wykładów i konwersatoriów, to najczęściej
kończy się egzaminem (w sesji letniej lub
– rzadziej – w sesji zimowej)

Pamiętaj, że aby zostać dopuszczonym do 
egzaminu musisz otrzymać oceny pozytywne 

zarówno z wykładów, jak i konwersatoriów z obu 
semestrów, w których jest realizowany przedmiot.



Lektorat
Zajęcia z języka obcego zachodnioeuropejskiego,
trwające 4 semestry (od semestru letniego
na I roku studiów do semestru zimowego
włącznie na III roku studiów).



DYŻUR / KONSULTACJE

Określony czas, w którym
prowadzący przyjmuje studentów, by
rozwiązać jakiś problem poza
zajęciami.

Na dyżurze można na przykład
odrobić nieobecność z ćwiczeń lub
rozwiać wątpliwości co do
wykładanego materiału.



Godziny Rektorskie / 
Dziekańskie

Wyznaczone przez rektora dla całej
uczelni lub przez dziekana dla
danego wydziału godziny (lub dzień)
wolne od zajęć dydaktycznych.



Kwadrans studencki
Umowne, „dozwolone” 15 minut
spóźnienia (dla wykładowcy).

Warto jednak pamiętać, że nie każdy
prowadzący (względem studenta) je
uznaje, o czym zapewne poinformuje na
pierwszych zajęciach.



Kolokwium
Potocznie kolos lub koło – forma sprawdzenia
wiedzy równoważna sprawdzianom w szkole.
Może być przeprowadzone w trakcie roku
akademickiego, ale i być podstawą do
zaliczenia przedmiotu, a tym samym –
dopuszczenia do egzaminu.



Sesja egzaminacyjna
Mówi się, że to najstraszniejszy okres w życiu
każdego studenta, zdarzający się dwukrotnie
w ciągu roku akademickiego   
Pamięta się o niej cały rok, a przygotowuje długimi
miesiącami.

Jest to okres kończący i podsumowujący każdy
semestr.

Egzaminami i zaliczeniami sprawdza się wiedzę, co
decyduje o tym, z jakimi ocenami ukończysz dany
semestr.



Egzamin
najważniejsza forma sprawdzenia wiedzy.
Egzaminy odbywają się przede wszystkim
podczas sesji egzaminacyjnej. Mogą mieć
formę ustną lub pisemną. Choć często
obejmują zagadnienia z całego przedmiotu,
warto czasem spróbować swych umiejętności
negocjacji i dyplomacji oraz zapytać
prowadzącego o przykłady pytań bądź
zagadnienia ;)



Przedtermin / termin zerowy
Potocznie zerówka – termin egzaminu
poprzedzający sesję egzaminacyjną.
Przystąpienie do niego jest dobrowolne



Poprawka
Kiedy pierwsze podejście do zaliczenia
zakończyło się niepowodzeniem, przypomnij
sobie stare studenckie przysłowie: „bez spiny
– są drugie terminy”.

Głowa do góry i powodzenia!



Kampania wrześniowa

Jako że sesja letnia jest prawdziwym
polem boju, studenci zwykli nazywać tak
sesję poprawkową, której termin
przypada najczęściej właśnie we
wrześniu.



Warunkowe zaliczenie 
przedmiotu

Potocznie warunek lub warun – w
sytuacji, kiedy nie zaliczysz przedmiotu,
za stosowną opłatą, możesz otrzymać
warunkowe zaliczenie, jednocześnie
zobowiązując się zdać go w umówionym
terminie.



Powtarzanie 

niezaliczonych przedmiotów

Szczegółowe informacje są dostępne 

w „Przewodniku Studenta I Roku 
2022/2023 

oraz

na stronie ifw.amu.edu.pl



Organizacja studiów

i procesu kształcenia



Program studiów

Wykaz wszystkich przedmiotów
realizowanych na każdym z lat danego
kierunku wraz z przypisaną zajęciom
liczbą punktów ECTS oraz formą
uzyskania oceny.

Program jest dostępny na stronie
jednostki organizacyjnej, pod którą
podlega dany kierunek
(wydziału/instytutu/katedry).



Sylabus

Rodzaj umowy między studentem a
prowadzącym. Znajdują się tam cele
kształcenia, wymagane efekty uczenia
się, zakres materiału, literatura, a także
warunki zaliczenia przedmiotu.

Dlatego, żeby znać zasady gry, warto
zapoznać się z sylabusem na samym
początku.



Punkty ECTS

Każdy student zobowiązany jest
otrzymać 60 punktów ECTS w ciągu
roku, gdzie 1 punkt odpowiada 25-30
godzinom zajęć i nakładu pracy, które
przeciętnie trzeba poświęcić na zdobycie
danej wiedzy i umiejętności.



USOS
Strona internetowa, dzięki której możesz
sprawdzić wiele informacji dotyczących twoich
studiów (np. plan zajęć, oceny), zapisać się na
przedmioty lub egzaminy, dokonać płatności,
złożyć wnioski (np. o miejsce w domu
studenckim, o stypendium, wymianę
studencką), ale także sprawdzić adres
mailowy prowadzącego, oddać głos w
wyborach (np. do samorządu studenckiego)
czy wypełnić ankiety dotyczące oceny
pracowników dydaktycznych.



Podpięcia
Czynność wykonywana w systemie USOS,
która przyporządkowuje dany przedmiot do
danego programu studiów; podpinanie
przedmiotów jest obowiązkowe i leży w
zakresie obowiązków studenta.



Numer indeksu
Sześciocyfrowy numer identyfikacyjny
studenta.

Znajdziesz go na legitymacji oraz w systemie
USOS



Urlop dziekański
Potocznie tzw. dziekanka – przerwa w
studiowaniu z zachowaniem statusu studenta.
Może trwać od dwóch miesięcy do roku


