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IRANISTYKA 

S T U D I A  I  S T O P N I A 

Język perski i kultura Iranu / Język perski (ćwiczenia) - dr Piotr Bachtin, dr Stanisław 

A. Jaśkowski, mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk, mgr Hedieh Yazdan Panah, dr 

Magdalena Zaborowska 

Studenci będą otrzymywać drogą mailową tekst do samodzielnego przeczytania oraz zestaw 

pytań na które będą udzielać odpowiedzi pisemnych lub w formie plików audio. 

Pisemne tłumaczenie krótkich tekstów z j. perskiego na j. polski oraz wykonywanie zadań 

gramatycznych przesłanych studentom w formie skanów; 

Pisanie krótkich dialogów na zadany temat związany z krótkimi materiałami audio/video, 

redagowanie zwięzłych komentarzy-recenzji po persku do filmów irańskich (linki zostaną 

przesłane studentom mailem). 

Przesyłanie materiałów audio w formie linków. Do tego będą karty zadań, które potwierdzą 

zrozumienie materiału. Dodatkowo samodzielnie mogą tłumaczyć teksty z podręcznika i 

przesyłać do sprawdzenia wykonane ćwiczenia. 

Wiedza o języku perskim (ćwiczenia / wykład) - dr Magdalena Zaborowska 

Wiedza będzie przekazywana studentom za pośrednictwem maila - w formie pliku pdf/word 

lub prezentacji power point wraz z zestawem ćwiczeń do wykonania przez studentów i 

odesłania drogą mailową. 

Lektura tekstów perskich (ćwiczenia, trzy osoby prowadzące) - dr Piotr Bachtin, dr mgr 

Urszula Pytkowska-Jakimczyk, Magdalena Zaborowska 

Kontakt mailowy. Studenci będą proszeni o przetłumaczenie zeskanowanych fragmentów 

książek i opowiadań oraz innych tekstów/fragmentów tekstu z j. perskiego na j. polski (w 

terminie tygodniowym). 

Drugi język i kultura Orientu / Język arabski (ćwiczenia) - prof. Agata Nalborczyk 

Kurs e-learning na platformie Campus. 

Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu (wykład) - prof. Jolanta 

Sierakowska-Dyndo 

Kontakt mailowy i telefoniczny. Polecenie zapoznania się przez studentów z  literaturą 

naukową wyznaczoną przez wykładowcę oraz wskazówki dotyczące lektury przesyłane 

pocztą elektroniczną. Komentarze i uwagi prowadzącego mailem i przez telefon. 

Religie Iranu i Afganistanu (wykład) 

W tym semestrze nie ma zajęć. 

Historia Iranu i Afganistanu (wykład) - dr Mirosław Michalak 

Kontakt mailowy i telefoniczny. Polecenie zapoznania się przez studentów z  literaturą 

naukową wyznaczoną przez wykładowcę oraz wskazówki dotyczące lektury przesyłane 

pocztą elektroniczną. Przesyłanie mailem części wykładu w formie pisemnej lub pliku audio. 

Komentarze i uwagi prowadzącego przesyłane mailem. 
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Literatura i kultura Iranu i Afganistanu (wykład) - dr Mirosław Michalak 

Kontakt mailowy i telefoniczny. Polecenie zapoznania się przez studentów z  literaturą 

określoną przez wykładowcę oraz wskazówki dotyczące lektury przesyłane pocztą 

elektroniczną. Przesyłanie mailem części wykładu w formie pisemnej lub pliku audio. 

Komentarze i uwagi prowadzącego przesyłane mailem. 

Wiedza o islamie (wykład) - prof. dr. hab. Katarzyna Pachniak 

Wykład będzie nagrywany na pliki audio, do tego będą dołączone pliki tekstowe z 

wypisanym najważniejszymi pojęciami. W takiej formie materiał będzie wysyłany przez 

USOS. 

Sztuka Islamu (wykład) - dr Magdalena Pinker 

Prezentacje wysyłane studentom w formacie pdf oraz nagrania dźwiękowe z komentarzem 

prowadzącego zajęcia. 

Proseminarium - dr Piotr Bachtin 

Kontakt mailowy. Studenci będą proszeni o napisanie krótkiego komentarza (ok. 1-1,5 strony) 

do zadanego tekstu (artykuł naukowy związany z tematyką pisanych przez studentów prac), 

który zostanie przesłany studentom z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Seminarium licencjackie (dwie osoby prowadzące) - prof. Jolanta Sierakowska-Dyndo,  

dr Magdalena Zaborowska 

Koordynacja prac drogą mailową i konsultacje on-line i telefonicznie. 

 

S T U D I A  II  S T O P N I A 

Język perski i kultura Iranu / język perski (ćwiczenia) - dr Mirosław Michalak, mgr 

Hedieh Yazdan Panah, dr Magdalena Zaborowska 

Kontynuacja dotychczasowej formuły zajęć, które koncentrowały się na omawianiu i 

dyskutowaniu współczesnych tekstów naukowych/publicystycznych/filozoficzno-religijnych 

w języku perskim oraz sporządzaniu streszczeń. Studenci otrzymają co tydzień drogą 

mailową tekst do samodzielnego przeczytania oraz zestaw pytań na które będą udzielać 

odpowiedzi pisemnych lub w formie plików audio. Również wysyłanie linków do materiałów 

pisanych, audio i wideo w internecie i zadań ich dotyczących pocztą elektroniczną. 

Odpowiedzi studentów pocztą elektroniczną. 

Poetyka (konwersatorium) - dr Mansur Servat 

Przesyłanie studentom pocztą elektroniczną materiałów pisemnych (teksty poetyckie), plików 

audio z nagranymi wypowiedziami wykładowcy oraz zadań do wykonania. Wiadomości 

zwrotne tą samą drogą. 

Teksty źródłowe (ćwiczenia) - dr Mansur Servat 

Przesyłanie studentom pocztą elektroniczną materiałów pisemnych (teksty źródłowe), plików 

audio z nagranymi wypowiedziami wykładowcy oraz zadań do wykonania. Wiadomości 

zwrotne tą samą drogą. 
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Dyplomatyka (konwersatorium) 

W tym semestrze nie ma zajęć. 

Seminarium magisterskie - prof. Jolanta Sierakowska-Dyndo 

Koordynacja prac drogą mailową i konsultacje telefoniczne. 

 

Pozostałe przedmioty mają charakter ogólny i są realizowane na poziomie wydziału: 

Antropologia kulturowa 

Historia filozofii 

Wstęp do badań językoznawczych 

Wstęp do badań literaturoznawczych 

Wstęp do badań historycznych 


