
08.01-22.01 – zajęcia: Redakcja tekstów naukowych dla orientalistów, OW (zaliczenie ma 

formę prezentacji, stąd tak długi termin). Część pisemną – esej na wybrany temat – studenci 

muszą oddać do końca sesji, tj.09.02) dr Zuzanna Augustyniak 

21.01.2020. s. 143 (jap)- Wiedza o języku: test pisemny (prof. Nina Pawlak) 

21.01 15:00 Hausa jako język kontaktowy w Afryce Zachodniej mgr Patryk Zając 

(przeprowadzi prof. Pawlak) 

21.01 Stosunki międzynarodowe w Afryce (OW) - test pisemny, dr Sabina Brakoniecka 

21.01 Salafizm w Afryce (OG) - test pisemny, dr Sabina Brakoniecka 

23.01 (egzamin) – zajęcia: Wprowadzenie do zagadnienia sztuki w Afryce Subsaharyjskiej, 

zajęcia zamawiane dla IEiAK (termin wybrany na wyraźne życzenie studentów) dr Zuzanna 

Augustyniak 

27.01.2020 s. 208 - Językoznawstwo afrykańskie (OG)/Przedmiot specjalizacyjny (JA) - 

część pisemna egzaminu; część ustna w terminach ustalonych indywidualnie. 

28 stycznia (wtorek), od godz. 10.00 (egzamin ustny), sala 203 ZJiKA - Historia Etiopii (z 

niepełnosprawnym studentem umówię się osobiście), dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł 

28 stycznia (wtorek) i 29 stycznia (środa) zaliczenie kurs internetowy “Języki i kultury Rogu 

Afryki” s. 208 dr Marcin Krawczuk 

28 stycznia (wtorek), godz. 10:00 , sala 207 (zaliczenie ustne) sztuka Afryki, dr Izabela Will 

29 stycznia (środa) od godz. 10.00 (egzamin ustny), sala 203 KJiKA - Historia Afryki dr hab. 

Hanna Rubinkowska-Anioł 

29 stycznia (środa) s. 207, 9:00 gyyz zaliczenie pisemne OGUN s. 207 dr Marcin Krawczuk 

29 stycznia (środa), godz. 10:00, s. 208 wstęp do afrykanistyki  

30 stycznia: I rok o godz. 13.15-15.00, III rok  o godzinie 11.30-13.00 amharski dr Ahenafi 

Yonas Abbebe  

30 stycznia (czwartek) od 9.00 s. 208 - Religie Afryki (egzamin ustny) - dr Sabina 

Brakoniecka 

3 luteg Wykład metodologiczny Pracowni języków o g. 11, s. 209 

4 lutego (wtorek) - amharski III rok zaliczenie pisemne, godz. 9:00 s. 207 – dr Krawczuk 

 

 

 

*** 



Wykład metodologiczny pracowni dziejów i zagadnień społecznych -- zaliczenie na 

podstawie pracy ciągłej  

 

 

 


