
Wykaz zajęć oferowanych w trybie zdalnym w Katedrze Języków i Kultur Afryki 

 

Historia Afryki, dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł 

Studenci otrzymają lektury do przeczytania i pytania, które będą musieli opracować. Rozliczenie 

będzie, tak jak w przypadku normalnie prowadzonych zajęć, w ramach egzaminu na koniec roku. 

Seminarium licencjackie, dr hab. Beata Wójtowicz 

Studenci są zobligowani do pracy samodzielnej i dostarczenia fragmentu prac licencjackich. 

Możliwa konsultacja poprzez Google Hangouts. 

 

Seminarium magisterskie, dr hab. Beata Wójtowicz 

Studenci są zobligowani do przeczytania artykułów naukowych i przesłania recenzji. Możliwa 

konsultacja poprzez Google Hangouts. 

 

Wiedza o języku afrykańskim suahili, dr hab. Beata Wójtowicz 

Studenci będą na bieżąco otrzymywać treść wykładów w formie prezentacji + materiały do czytania 

poprzez platformę Google Classroom. Udostępniony materiał wejdzie w zakres egzaminu 

końcowego. Możliwa konsultacja poprzez Google Hangouts. 

 

Wprowadzenie do klasycznego języka etiopskiego (gyyz), dr Marcin Krawczuk 

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem Google Classroom w sposób następujący: 

fragmenty tekstu udostępniane na stronie kursu, studenci tłumaczą go dyskutując na forum, do 

dyspozycji mają słownik samodzielnie tworzony w trakcie zajęć. 

 

Drugi język afrykański – amharski, dr Marcin Krawczuk 

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem Google Classroom w sposób następujący: 

studenci otrzymują pliki dźwiękowe do podręcznika, który mają w formie elektronicznej i 

samodzielnie to analizują + ćwiczenia z gramatyki wypełniają ręcznie i przesyłają mi zdjęcie. 

 

Aksum - afrykańska cywilizacja późnej starożytności (zamawiane dla Instytutu Archeologii), dr 

Marcin Krawczuk 

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem Google Classroom w sposób następujący: 

wykłady nagrane i udostępniane studentom jako mp4 + prezentacje do każdego wykładu. 

 

Literatury Afryki w językach europejskich, dr hab. Małgorzata Szupejko 

Treść wykładów zostanie przesłana pocztą USOSMail. 

 

Sztuka Afryki, dr Izabela Will 

przesyłanie studentom za pośrednictwem USOSmail niezbędnych materiałów 

 

Kultura Afryki Zachodniej, dr Izabela Will 

przesyłanie studentom za pośrednictwem USOSmail niezbędnych materiałów  

 

Drugi język i kultura afrykańska, dr Izabela Will 

przesyłanie studentom za pośrednictwem USOSmail niezbędnych materiałów; gdyby się okazało, że 

w potrzebna będzie bezpośrednia komunikacja ze studentami, to uruchomię spotkania przez Google 

Hangouts   

 

Przedmiot metodologiczny Pracowni Języków, dr Izabela Will 

przesyłanie studentom za pośrednictwem USOSmail niezbędnych materiałów 

 

Wstęp do badań językoznawczych (wykład), prof. Iwona Kraska-Szlenk 



Na platformie e-learningowej Kampus będą udostępnione materiały do zajęć (slajdy, nagrania 

wykładów) oraz wykładowca będzie odpowiadać na pytania studentów.  

Język i kultura suahili, Gramatyka języka suahili, prof. Iwona Kraska-Szlenk 

Materiały zostaną przekazane przez USOSmail. 

 

Lektura tekstów suahili, prof. Iwona Kraska-Szlenk 

Materiały zostaną przekazane przez USOSmail. 

 

Proseminarium, mgr M. Piotrowska 

komunikacja ze studentami odbywać się będzie za pomocą narzędzi USOSmail oraz 

GoogleClassrom i GooglDrive, umożlwiających zorganizowanie wideokonferencji z uczestnikami 

zajęć. Samodzielna praca studentów internetowymi zasobami naukowymi (zapoznanie się z bazami 

danych i  naukowymi ośrodków zagranicznych, tzw. open source i innych w oparciu o wytyczne i 

wskazówki omówione na zajęciach przed kwarantanną) oraz przygotowanie dwukrotnie 

streszczenia wybranych teksów naukowych w oparciu o 2-3 artykuły naukowe po wcześniejszej 

konsultacji mailowej lub przez skype. 

 

Organizacje w Afryce Subsaharyjskiej (konwersatorium), mgr M. Piotrowska 

komunikacja ze studentami odbywać się będzie za pomocą narzędzi USOSmail oraz 

GoogleClassrom i GooglDrive, umożlwiających zorganizowanie wideokonferencji z uczestnikami 

zajęć. 

26.03 – wykład (wideokonferencja z uczestnikami zajęć). 

02 i 09.04 – praca samodzielna studentów - przedstawienie referatów na zadane tematy na 

podstawie otrzymanych wcześniej tekstów naukowych. 

 

Język i Kultura Afryki Wschodniej, mgr M. Piotrowska 

komunikacja ze studentami odbywać się będzie za pomocą narzędzi USOSmail oraz 

GoogleClassrom i GooglDrive, umożlwiających zorganizowanie wideokonferencji z uczestnikami 

zajęć. 

26.03, 02.04, 09.04 – praca własna studentów w oparciu o przesłane materiały wideo oraz 

tekstowe (lektura prostych tekstów, ćwiczenia) 

 

Język i kultura amharska, dr Ashenafi Yonas Abebe 

Zajęcia odbędą się poprzez platformę Google Classroom, komunikacja poprzez USOSmail. 

 

Teatr w Afryce, Afryka w teatrze, dr Zuzanna Augustyniak 

Studenci poprzez system USOS otrzymali teksty dotyczące antropologicznych źródeł teatru, 

percepcji klasyki dramatycznej w Afryce oraz recepcji afrykańskiego teatru przez twórców 

europejskich. Studenci mają za zadanie przeczytać teksty i odpowiedzieć na pytania przesłane przez 

Prowadzącą. Ponadto studenci muszą obejrzeć spektakl teatralny („Afryka”, reż. Bartosz 

Frąckowiak) i napisać jego recenzję. 

 

Kultury Rogu Afryki, dr Zuzanna Augustyniak 

Studenci poprzez system USOS otrzymali prezentacje i teksty wykładów tych zajęć, które z powodu 

zawieszenia zajęć na UW nie mogą się odbyć w sali wykładowej. Dodatkowo studenci dostali do 

opracowania teksty dotyczące kultu zar w Rogu Afryki oraz formuł grzecznościowych stosowanych 

przy powitaniu. Do tego ostatniego tekstu dołączono pytania, na które studenci muszą odpowiedzieć. 

Dodatkowo studenci otrzymali materiały wizualne utrwalające materiał dydaktyczny. 

 

Drugi język afrykański - amharski - II rok afrykanistyki, dr Ewa Wołk 

Nauka języka amharskiego na poziomie A2 - zdobywanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych, poznawanie słownictwa i podstawowych zasad gramatyki, rozwijanie 



umiejętności rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, a także znajomości pisma 

etiopskiego. 

Zajęcia realizowane poprzez Google classroom w postaci udostępnianych materiałów. 

 

Drugi język afrykański - amharski - III rok afrykanistyki, dr Ewa Wołk 

Nauka języka amharskiego na poziomie B1 - doskonalenie umiejętności 

komunikacyjnych, wzbogacanie słownictwa i poznawanie niuansów gramatyki, doskonalenie 

umiejętności rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu i formułowania wypowiedzi. 

Zajęcia realizowane poprzez Google classroom w postaci udostępnianych materiałów. 

 

Oralność kultur Afryki - wykład OGUN, dr Ewa Wołk 

Podczas wykładu oralność kultur Afryki pokazana będzie z perspektywy wielkiej teorii 

piśmienności, a także przedstawione zostanie bogactwo form afrykańskich oratur. 

Zajęcia realizowane poprzez Google classroom w postaci udostępnianych materiałów. 

 

Język i kultura afrykańska2.2H – ćwiczenia (3600-7-AF1-JKA2.2H), dr Sabina Brakoniecka 

Zajęcia będą realizowane za pośrednictwem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej 

Kampus. Studenci będą otrzymywali materiały w formie pisemnej, zawierające omówienie danego 

zagadnienia (wprowadzenie teoretyczne i przykłady). Otrzymają do wykonania zadania pisemne, 

polegające na zastosowaniu danej formy językowej w praktyce oraz tłumaczeniu zdań i krótkich 

tekstów. Zwrot zadań pisemnych będzie warunkiem koniecznym uzyskania obecności na zajęciach. 

  

Religie Afryki 2 – wykład (3600-7-AF1-RA2), dr Sabina Brakoniecka 

Za pośrednictwem USOSmail studenci będą otrzymywać materiały w formie prezentacji 

zawierających treść kolejnych wykładów zgodnie z pierwotnym konspektem zajęć. W 

prezentacjach, poza tekstem pisanym i grafiką, studenci znajdą również linki do stron 

internetowych i krótkich materiałów filmowych oraz dźwiękowych, które dotyczą zagadnień 

omawianych w trakcie wykładów. 

  

Stosunki międzynarodowe w Afryce – konwersatorium (3600-AF-SMA-OG, 3600-7-AF4-

PSSM), dr Sabina Brakoniecka 

Za pośrednictwem USOSmail studenci będą otrzymywać teksty do czytania oraz listę pytań i 

zagadnień, na które powinni zwrócić szczególną uwagę w trakcie lektury. Studenci zobowiązani są 

do przesyłania wykładowcy cotygodniowych skrótów prasowych (w takim samym zakresie jak 

skróty prasowe przedstawiane na zajęciach w formie stacjonarnej), które pozwolą na uznanie ich 

obecności na zajęciach. Zaplanowane w sylabusie prezentacje studenckie wygłoszone zostaną po 

przywróceniu zajęć w formie stacjonarnej. 

 

Język i kultura suahili, mgr John Okoth 

Zajęcia będą realizowane poprzez platformę internetową. Studenci otrzymają wytyczne do 

logowania mailem. Zajęcia będą odbywać się w takich samych godzinach jak stacjonarne. 

 

Islam w Afryce, dr hab. Ewa Siwierska 

Studenci dostaną materiały i wytyczne poprzez USOSmail. 

 

Literatura jako kod kultury, dr hab. Ewa Siwierska 

Studenci dostaną materiały i wytyczne poprzez USOSmail. 

 

Mitologia Afryki, dr hab. Ewa Siwierska 

Studenci dostaną materiały i wytyczne poprzez USOSmail. 

 

 



Gramatyka języka hausa – I rok, prof. Nina Pawlak 

Zajęcia rozpoczęły się przesłaniem studentom materiałów dydaktycznych dotyczących zajęć 

przewidzianych planem w pierwszym tygodniu zawieszenia zajęć, prace pisemne są przesyłane 

przez studentów drogą mailową. 

Studenci otrzymują ćwiczenia w wersji tekstowej, opracowane na podstawie podręcznika „Spoken 

hausa”, który jest podstawowym materiałem dydaktycznym. Instrukcje dotyczące wykonania 

ćwiczeń są załączone. Ćwiczenia mają być wykonane do 23 marca 2020, kiedy przesłana zostaną 

następna partia zadań do wykonania. 

Część studentów dostała dodatkowy zestaw ćwiczeń do wykonania ze względu na niezadowalające 

wyniki kolokwium z dnia 9 marca 2020. 

 

Zagadnienia języka i kultury, prof. Nina Pawlak 

Zajęcia rozpoczęły się przesłaniem studentom materiałów dydaktycznych dotyczących zajęć 

przewidzianych planem w pierwszym tygodniu zawieszenia zajęć, prace pisemne są przesyłane 

przez studentów drogą mailową. 

Studenci otrzymali tekst do samodzielnego przetłumaczenia z wyjaśnieniem trudniejszych kwestii 

gramatycznych. Zadanie do wykonania w ciągu tygodnia obejmuje również odpowiedzi na pytania 

do tekstu. 

 

Kulturowe cechy języka (OGUN + przedmiot afrykanistyczny do wyboru), prof. Nina Pawlak 

Zajęcia rozpoczęły się przesłaniem studentom materiałów dydaktycznych dotyczących zajęć 

przewidzianych planem w pierwszym tygodniu zawieszenia zajęć, prace pisemne są przesyłane 

przez studentów drogą mailową. 

Wykład odbywał się dotychczas łącznie z prezentacją PowerPoint. Możliwą formą zaliczenia kilku 

wykładów jest notatka z tekstu wysłanego jako lektura (przesłanie tekstu jest równoznaczne z 

obecnością na zajęciach, która jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu końcowego). 

Pierwszy tekst został wysłany do studentów. Prezentacje będą albo wysłane studentom albo 

nadrobione po zakończeniu przerwy albo zostanie wdrożony inny sposób bezpośredniego 

kontaktowania się ze studentami). 

 

Seminarium doktoranckie, prof. Nina Pawlak 

Praca nad doktoratem w kontakcie mailowym i telefonicznym. 

 


