
 

 

 

PODSTAWOWE 

INFORMACJE DLA 

STUDENTÓW I ROKU 

STUDIÓW LICENCJACKICH 
rok akademicki  

2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAŃ 2020 

Wydział Neofilologii  

Instytut Lingwistyki Stosowanej  



 

 

 

 

Szanowni studenci i studentki 

Serdecznie witamy i cieszymy się niezmiernie, że wybraliście studia w naszej jednostce. Nauka 

języków otwiera bowiem przed Wami zupełnie inne, ciekawe, egzotyczne i nie rzadko magiczne 

światy – poprzez języki, nawet te najmniejsze, macie okazję poznać nie tylko system językowy, 

jego gramatykę i słownictwo, ale przede wszystkim, macie okazję wejrzeć znacznie głębiej, w 

duszę, którą, jesteśmy tego pewni, ma każdy z języków. Zapraszamy Was do odbycia tej 

fascynującej podróży i życzymy samych sukcesów.  

Ten krótki przewodnik ma na celu ułatwić Wam sam proces studiowania, pokazać na jakich 

zasadach odbywają się studia na naszym Wydziale, do kogo się zwracać w razie pytań i 

problemów.  

PODSTAWOWYM DOKUMENTEM, KTÓRY OKREŚLA ZASADY STUDIOWANIA 

ORAZ OBOWIĄZUJACE TERMINY I PRZEDSTAWIA PRAWA I OBOWIAŻKI 

STUDENTÓW JEST REGULAMIN STUDIÓW. GORĄCO ZACHĘCAMY DO 

ZAPOZNANIA SIĘ Z TYM DOKUMENTEM  
[https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/74531/Regulamin-studiow_2019.pdf] 

 

 
 

 

Ważne są też zasady zaliczania przedmiotów obowiązujące w naszym Instytucie, które 

znajdziecie tutaj:  http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/8-pl/23-

zaliczanie-przedmiotow-studia-licencjackie  

 



 

 

 

GDZIE STUDIUJĘ? 

 Struktura organizacyjna UAM jest dość złożona ����. Uniwersytet podzielony jest na 

szkoły. Nasza szkoła nazywa się Szkoła Nauk o Języku i Literaturze i tworzą ją trzy wydziały. 

Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz nasz wydział  - Wydział 

Neofilologii. Wydział jest z kolei podzielony na Instytuty i Katedry. Nasz instytut, Instytut 

Lingwistyki Stosowanej, składa się z zakładów i pracowni. 

Na studiach licencjackich prowadzimy 2 kierunki studiów: 

• Filologie regionów 

• Lingwistyka stosowana 

Na kierunku filologie regionów można studiować: 

• filologię nowogrecką 

• filologię fińską 

• filologię węgierską 

• Lingwistykę kulturową (dwie ścieżki europejską region bałtycki z językiem litewskim 

i szwedzkim oraz azjatycką region dalekowschodni – język indonezyjski i japoński = 

język europejski: angielski, niemiecki, francuski) 

Studia magisterskie maja już profil praktyczny i są realizowane na dwóch specjalnościach: 

• lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego i lingwistyka kulturowa regionu 

europejskiego (w zależności od ścieżki: język węgierski, jezyk nowogrecki, język 

indonezyjski, język wietnamski oraz języki europejskie: angielski, niemiecki, 

francuski i hiszpański)   

Na kierunku lingwistyka stosowana można studiować: 

• Lingwistykę stosowaną z wiodącym językiem niemieckim 

• Lingwistykę stosowaną z wiodącym językiem angielskim i językiem niemieckim od 

podstaw 

• Lingwistykę komputerową 

 

 

 

 

 



CZYM SIĘ RÓŻNI DZIEKAN OD REKTORA? 

Rektor stoi na czele całego uniwersytetu. Obecnie rektorem UAM jest prof. dr hab. 

Bogumiła Kaniewska.  

Na czele Szkoły Nauk o Języku i Literaturze stoi prorektor, prof. dr hab. Katarzyna 

Dziubalska-Kołaczyk. 

Dziekan stoi na czele wydziału. Naszym dziekanem jest prof. dr hab. Krzysztof Stroński. 

Pomaga mu czterech prodziekanów. Dziekanem, do którego adresowane są praktycznie 

wszystkie wnioski dot. procesu studiowania jest prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch 

Prodziekan ds. studenckich 

Aktualne terminy dyżurów znajdują się na stronie Wydziału Neofilologii:  

http://wn.amu.edu.pl/strona-glowna/wn/wladze  

Na czele Instytutu stoi dyrektor, którym w naszym instytucie jest prof. dr hab. Izabela 

Prokop. 

 

 

NA STRONIE WYDZIAŁOWEJ W ZAKAŁDCE DLA STUDENTÓW – DOKUMENTY 

DO POBRANIA  

(http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dokumenty-do-pobrania) 

 

 

ZNAJDUJĄ SIĘ WZORY WNIOSKÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PODEJMOWANE 

SĄ WSZELKIEGO RODZAJU DECYZJE, NP. PRZEPISYWANIE OCEN Z 

PRZEDMIOTÓW, INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW, URLOPY, 

POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW ITP. 

 

 



Każdy rok studiów licencjackich ma swojego opiekuna, który stanowi pierwszy kontakt w razie 

wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań. Odpowiedzi na niektóre z pytań znajdują się 

na stronach internetowych Wydziału Neofilologii oraz jednostki, jednak w pierwszej kolejności 

zwracać należy się do swoich opiekunów. 

Wydział Neofilologii  
http://wn.amu.edu.pl 

Instytut Lingwistyki Stosowanej 
http://ils.amu.edu.pll 

Filologie Regionów 
http://zfu.home.amu.edu.pl/  

   

   
 

NALEŻY PMIĘTAĆ O TYM, ŻE WE WSZELKICH KONTAKTACH Z 

DZIEKANATEM (BOS), OPIEKUNAMI ROKU UŻYWA SIĘ POCZTY 

STUDENCKIEJ, DO KTÓREJ DOSTĘP OTRZYMALI PAŃSTWO Z 

CHWILĄ PODJĘCIA STUDIÓW. KORESPONDENCJA WYSŁANA Z 

INNYCH ADRESÓW MOŻE PO BYĆ ZIDENTYFIKOWANY PRZEZ 

PROGRAM POCZTOWY DZIEKANATU JAKO SPAM  I  NIE DOTRZEĆ 

DO ADRESATA!!!  

 

OPIEKUNOWIE 

STUDIA LICENCJACKIE 

• Filologia fińska 

I rok: dr hab. Karolina Kaczmarek, prof. UAM 

• Filologia nowogrecka 

I rok: dr Kamil Trąba 

• Filologia węgierska 

I rok: dr hab. Karolina Kaczmarek, prof. UAM 

• Lingwistyka komputerowa 

dr Ewa Jarmołowicz-Nowikow 

• Lingwistyka kulturowa 

I rok (ind-mal): mgr Marcin Kłos 

I rok (bałt.): dr Jowita Niewulis-Grablunas 

Lingwistyka stosowana z wiodącym językiem niemieckim 

I rok: dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek 

Lingwistyka stosowana z wiodącym językiem angielskim 

I rok: mgr Kwiryna Kuźmar 



STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE 

• ELLDo  

• I rok: Dr Ewa Jarmołowicz-Nowikow 

• Lingwistyka kulturowa regionu europejskich 

I rok mgr: dr hab. Karolina Gortych-Michalak 

• Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego 

1 rok mgr: dr hab. Marcin Michalski 

• Lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim) 

1 rok: mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała 

• Lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim) 

1 rok: mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała 

Informacje, dotyczące wszystkich specjalności (plany studiów, terminarz dyżurów itp.) są 

umieszczona na stronie internetowej filologii regionów (zfu.home.amu.edu.pl) w zakładce 

studia oraz na stronach Instytutu Lingwistyki Stosowanej (ils.amu.edu.pl) i stronie ELLDo 

(elldo.amu.edu.pl/) w odpowiednich zakładkach dedykowanych dla studentów. 

Informacje bieżące znajdują się w AKTUALNOŚCIACH, gdzie jest specjalnie dedykowana  

zakładka DLA STUDENTÓW.  

Plany i programy studiów oraz terminy egzaminów znajdują się również w gablotach na 

korytarzu. 

Informacje o odwołanych zajęciach, urlopach, zastępstwach znajdują się w gablocie. 

 

Biuro Obsługi Studentów  

Wszystkie dokumenty najpierw opiniujemy w jednostce, a później, po uzyskaniu opinii 

składamy we właściwym dla kierunku i specjalności Biurze Obsługi Studentów (BOS). 

[https://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dziekanat/dziekanat-ds.-studiow-stacjonarnych] 

 

Korespondencja elektroniczna z dziekanatem również odbywa się 

poprzez adresy poczty studenckiej.  

 



Właściwe dla konkretnych specjalności BOS znajdują się na I piętrze w bloku B. Na drzwiach 

poszczególnych pokoi znajduje się lista specjalności, którymi się zajmują. W biurach tych składa 

się wszystkie wnioski i można umówić się na spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich 

Wydziału Neofilologii. Wszystkie wnioski trafiają właśnie do Pana Dziekana za pośrednictwem 

dziekanatów. Należy pamiętać, że wnioski przed ich złożeniem muszą być zaopiniowane przez 

osobę odpowiedzialną za sprawy studenckie w jednostce.  Należy zwrócić uwagę na to, że w 

czwartki BOS są nieczynne. GODZINY PRACY BOS 

Poniedziałek 10.00–14.00 
Wtorek 10.00–14.00 
Środa  10.00–14.00 

CZWARTEK NIECZYNNE 

Piątek 08.15–12.15 

SYSTEM USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).  

System ten umożliwia zapisywanie się na przedmioty, są w nich dostępne plany zajęć, można 

zapoznać się z ocenami z egzaminów i zaliczeń, może być również wykorzystywany jako swego 

rodzaju komunikator pomiędzy wykładowcą i resztą grupy. Dostępna jest wersja działająca na 

platformach stacjonarnych oraz jako aplikacja mobilna. Należy pamiętać, żeby prawidłowo 

zarejestrować się na poszczególne przedmioty i podpiąć je do odpowiedniego programu 

studiów na wybranej specjalności, ponieważ tylko w takim wypadku wykładowca będzie mógł 

wpisać ocenę z zaliczenia lub egzaminu. 

USOS WEB 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default() 

 

LOGOWANIE do USOSweb następuje po podaniu nr PESEL oraz hasła do systemu 

Internetowej Rekrutacji. Jeżeli ktoś nie pamięta swojego hasła powinien zgłosić się do 

wydziałowego koordynatora USOS: fgolab@amu.edu.pl .  

POMOC DLA SYSTEMU USOS znajduje się na stronie: 

http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/usos-pomoc 



 

Tutaj znajdują się informacje związane z systemem USOS, FAQ studencki oraz odpowiedzi na 

pytania związane np. z przekierowaniem poczty, zmianą hasła itp.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Rejestracja na WF 

http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2 

 

 

EDUKACJA INFORMACYJNA I ŹRÓDŁOWA 

Szkolenie odbywa się w formie e-learningu. 

https://www.elearning.amu.edu.pl/bu/ 

Zakładka do szkolenia edukacja informacyjna i źródłowa:  

https://www.elearning.amu.edu.pl/bu/enrol/index.php?id=88 

 

EKWIWALENCJA PRZEDMIOTÓW 

Dziekan rozpatruje wnioski przez pierwsze sześć tygodni od rozpoczęcia semestru. Przez ten 

okres dyżuruje również komisja, która przyjmuje wnioski (do pobrania ze strony Wydziału 

Neofilologii) oraz opiniuje karty ekwiwalencji (również do pobrania ze strony Wydziału 

Neofilologii).  

 

 

 



SZKOLENIE BHP 

Jest to przedmiot obowiązkowy dla tych, którzy rozpoczynają studia na naszym uniwersytecie 

(nie ma znaczenia, czy student odbył już takie szkolenie wcześniej). Przedmiotu tego nie można 

przepisywać. Szkolenie odbywa się w formie e-learningu (dostępny na platformie Moodle: 

https://szkoleniebhp.amu.edu.pl), gdzie po zapoznaniu się z materiałami studenci przystępują 

do testu online. Należy pamiętać o terminach zaliczenia – po ich upływie nie ma już możliwości 

zaliczenia tego szkolenia (w trakcie zaliczenia przysługują dwa podejścia). Do systemu 

logujemy się tak samo jak do USOSweb. 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

1 października 2020 r. Inauguracja roku akademickiego 

14 października 2020 r. 
Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku 

studiów „Dzień studenta I roku” 

I semestr (zimowy)   

15 października 2020 r. – 11 

lutego 2021 r. 
okres zajęć dydaktycznych 

23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 

2021 r. 
wakacje zimowe 

12 – 28 lutego 2021 r. zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna 

II semestr (letni)   

1 marca – 23 czerwca 2021 r. okres zajęć dydaktycznych 

1 – 6 kwietnia 2021 r. wakacje wiosenne 

24 czerwca – 7 lipca 2021 r. letnia sesja egzaminacyjna 

8 lipca – 31 sierpnia 2021 r. 
wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia 

terenowe, praktyki zawodowe) 

1 – 26 września 2021 r. sesja egzaminacyjna 

 

 

PRZYDATNE ODNOŚNIKI: 

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://amu.edu.pl/ 

• Wydział Neofilologii UAM: https://www.wn.amu.edu.pl  

• wzory wniosków i formularzy http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dokumenty-do-pobrania   

• pomoc materialna (stypendia) http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/pomoc-materialna   

• Dziekanat WN: www.wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dziekanat   

• Parlament Samorządu Studentów UAM: www.samorzad.amu.edu.pl/  

• USOSweb: https://www.usosweb.amu.edu.pl/  

• Biblioteka Uniwersytecka UAM: http://lib.amu.edu.pl/ 

• Biblioteka wydziałowa:  http://bfn.amu.edu.pl/ 

• Szkolenie BHP na platformie Moodle: http://szkoleniebhp.amu.edu.pl/  

• Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu: http://swfis.amu.edu.pl/  

• Informacje dot. rejestracji na zajęcia w-f: http://wf1.amu.edu.pl/ 
 


