
Ramowy program zajęć w semestrze zimowym 2016/2017 
europeistyka – studia europejskie, studia pierwszego stopnia 

rok I        zastrzegamy możliwość zmian w planie 
wykłady: 

poniedziałek piątek 

AULA C Auditorium Maximum 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

AULA D Auditorium Maximum 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Korzenie prawa europejskiego (4003-111pe) 
prof. dr hab. Maria Zabłocka 

08.00-09.30 

Socjologia (4003-111S) 
dr Agnieszka Chmielewska 

09.45-11.15 

Politologia (4003-112P) 
 dr Agata Dziewulska 

09.45-11.15 

Historia integracji europejskiej (4003-111HIE) 
prof. dr hab. D. Milczarek/dr A. Dziewulska 

11.30-13.00 

Historia kultury europejskiej (4003-115HKE) 
prof. dr hab. T. Cegielski 

13.15-14.45 

zajęcia w grupach: 

Do wyboru jedno z dwóch poniższych zajęć - zajęcia odbywają się on-line oraz co dwa tygodnie w pracowni 
komputerowej  
w CE UW-sala 203A 
mgr Michał Kutra 

1. Podstawy obsługi oprogramowania biurowego (4003-111pob) – Excel 
Gr 1 - poniedziałek, godz. 15.45-17.15 (co dwa tygodnie) 
Gr 2 – poniedziałek, godz. 17.30-19.00 (co dwa tygodnie) 
Gr 3 – poniedziałek, godz. 19.15-20.45 (co dwa tygodnie) 

2. Podstawy obsługi oprogramowania biurowego (4003-111pob) – word 
Gr 1 - poniedziałek, godz. 15.45-17.15 (co dwa tygodnie) 
Gr 2 – poniedziałek, godz. 17.30-19.00 (co dwa tygodnie) 
Gr 3 – poniedziałek, godz. 19.15-20.45 (co dwa tygodnie 

Do wyboru jedno z dwóch poniższych konwersatoriów do wykładu „Historia integracji europejskiej”: 
1. Historia integracji w Europie (4003-111-k-hi), dr Małgorzata Pacek 

Gr I - wtorek, godz. 08.45-10.15, sala 02 CE UW 
Gr II - wtorek, godz.10.30-12.00, sala 02 CE UW 

2. Procesy integracji w Europie (4003-111-k-pi), dr Małgorzata Pacek 
Gr I – środa, godz. 08.45 – 10.15, sala 02 CE UW 
Gr II – środa, godz. 10.30 – 12.00, sala 02 CE UW 

Do wyboru jedna z poniższych grup (ćwiczenia do wykładu „korzenie prawa europejskiego” 
1. Podstawowe pojęcia prawa (4003-111-c-kpe), dr Marzena Wojtczak 

Gr I –  wtorek, godz. 08.45-10.15, sala 04 CE UW 
Gr II – wtorek, godz. 10.30-12.00, sala 04 CE UW 
Gr III – środa, godz. 08.45-10.15, sala 04 CE UW  
Gr IV – środa, godz. 10.30-12.00, sala 04 CE UW 

Do wyboru jedna grupa konwersatorium 
1. Podstawowe pojęcia z filozofii (4003-111-k-ppf), dr Bohdan Misiuna 

Gr I – wtorek, godz. 12.15-13.45, sala 04 CE UW 
Gr II – wtorek, godz. 14.00-15.30, sala 04 CE UW 
Gr III – środa, godz. 12.15-13.45, sala 04 CE UW  

 

Ponadto w czasie trzech lat studiów obowiązkowo należy zrealizować/odbyć/zdać: 

 szkolenie BHP (zajęcia on-line na platformie http://moodle.come.uw.edu.pl,  

 szkolenie: „Podstawy ochrony własności intelektualnej” (4003-WLAINT-OG), wykład 4h na zaliczenie 

(jednorazowe, 14 października 2016, godz. 12.15-15.30, sala 214 CE UW)  

http://moodle.come.uw.edu.pl/


 lektorat j. obcego w wymiarze 240h 

 egzamin z j. obcego na poziomie co najmniej B2 

 wychowanie fizyczne – obowiązkowe wyłącznie dla studentów stacjonarnych (120h) 

 wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN 

 praktyki studenckie (120h, należy zrealizować do końca II roku studiów) 

 szkolenie biblioteczne w BUW (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66), do 

zrealizowania we własnym zakresie 

 obowiązkowe szkolenie biblioteczne w CE UW (4003-SZBIBL-CE) – 27 września 2016 roku, godz. 11.00, 

sala 214 CE UW 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYŁĄCZNIE PRZEZ USOSWEB (logowanie  jak  w IRK): 
- rejestracja na ćwiczenia i wykłady w CE UW (4003-S1-1-2016Z oraz 4003-S1-1-KON-2016Z): W DZIEKANACIE 
OD 26 WRZEŚNIA 
- rejestracja na OG-UN, lektoraty oraz W-F wg harmonogramu zamieszczonego na stronie - 
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl  
 

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego Centrum Europejskiego UW  

w dniu 28 września 2016 roku o godz. 16.00 w Auli C Auditorium Maximum  

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 

Wykład inauguracyjny "Śródziemnomorskie wyzwania dla Unii Europejskiej" wygłosi doc. dr Artur Adamczyk 

  

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://www.rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://www.rejestracja.usos.uw.edu.pl/


Ramowy program zajęć w semestrze zimowym 2016/2017 
europeistyka – studia europejskie, studia pierwszego stopnia 

 

rok II          zastrzegamy możliwość 
zmian w planie 

wykłady 

Sala 214 

CE UW, al. Niepodległości 22 

Sala 109/214 

CE UW, al. Niepodległości 22 

poniedziałek wtorek 

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (4003-113pzbue) 

dr Kamil Zajączkowski 

14.00 – 15.30 

systemy informacyjne UE i RE, 15h 

doc. dr Anna Ogonowska; II płowa semestru 

12.15 – 13.45, sala 214 

międzynarodowe prawo publiczne (4003-113MPP) 

prof. dr hab. Władysław Czapliński 

14.00-15.30, sala 214 

prawo Unii Europejskiej (4003-114PW) 

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska 

15.45 – 17.15, sala 109 

międzynarodowe stosunki gospodarcze (4003-113MSG) 

dr Gabriela Grotkowska 

17.30-19.00, sala 109 

Zajęcia w grupach w CE UW: 

Konwersatorium (do wyboru jedna z poniższych grup): 

1. Europejskie kody kulturowe (4003-115-k-ekk), dr Mirella Kurkowska 
Gr I – wtorek, godz. 08.45 – 10.15, sala 214 CE UW 

Gr II – wtorek, godz. 10.30 – 12.00, sala 214 CE UW 

2. Europa – dzieje cywilizacji (4003-115-k-edc), dr Mirella Kurkowska 
Gr I – czwartek, godz. 08.45 – 10.15, sala 214 CE UW  

Gr II – czwartek, godz. 10.30 – 12.00, sala 214 CE UW  

Instytucje i funkcjonowanie UE (4003-113-k-ifue), doc. dr Artur Adamczyk – konwersatorium – do wyboru jedna grupa 

Gr I – czwartek, godz. 12.15 – 13.45, sala 214 CEUW 



Gr II – czwartek, godz. 14.00 – 15.30, sala 214 CE UW 

Prawo Unii Europejskiej (4003-113-c-pue), doc. dr Jana Planavova-Latanowicz, ćwiczenia – do wyboru jedna grupa: 

Gr I – poniedziałek, godz. 10.30 – 12.00, sala 02 CE UW 

Gr II – poniedziałek, godz. 12.15 – 13.45, sala 02 CE UW 

Gr III – czwartek, godz. 12.15 – 13.45, sala 02 CE UW 

Gr IV – czwartek, godz. 10.30 – 12.00, sala 02 CE UW 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (4003-113-c-msg), mgr Tomasz Gajderowicz, ćwiczenia - do wyboru jedna grupa: 

Gr I – środa, godz. 08.45-10.15, sala 214 CE UW 

Gr II – środa, godz. 10.30-12.00, sala 214 CE UW 

Gr III – środa, godz. 12.15-13.45, sala 214 CE UW 

Gr IV – środa, godz. 14.00-15.30, sala 214 CE UW 

do wyboru jedna z poniższych grup (ćwiczenia do wykładu Systemy informacyjne UE, co dwa tygodnie w sali oraz on-line): 

 Systemy informacyjne UE, sala 203a CE UW, doc. dr Anna Ogonowska 

 Grupa I , czwartek, godz. 10.30-12.00 (co dwa tygodnie) 

Grupa II , czwartek, godz. 12.15-13.45 (co dwa tygodnie) 

Grupa III ,czwartek, godz. 12.15-13.45 (co dwa tygodnie) 

Grupa IV , czwartek, godz. 14.00-15.30 (co dwa tygodnie) 

Grupa V, czwartek, godz. 14.00-15.30 (co dwa tygodnie) 

 
Ponadto do zrealizowania w czasie studiów: 

- wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN 
-  praktyki studenckie 

- obowiązkowy lektorat j. obcego (w czasie studiów należy zrealizować 240h) 
- egzamin z j. obcego na poziomie co najmniej B2 
- wychowanie fizyczne – dotyczy TYLKO studiów stacjonarnych (w czasie studiów należy zrealizować 

120h) 
 
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYŁĄCZNIE PRZEZ USOSWEB (logowanie  jak  w IRK): 
https://usosweb.uw.edu.pl - rejestracja na ćwiczenia i wykłady w CE UW: od 02 września 2016 od godz. 
21.00 do 20 września 2016 roku do godz. 23.59 
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl (rejestracja na OG-UN, lektoraty oraz W-F wg harmonogramu 
zamieszczonego na stronie) 
  

https://usosweb.uw.edu.pl/
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://www.rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://www.rejestracja.usos.uw.edu.pl/


 
Ramowy program zajęć, semestr zimowy 2016/2017 

europeistyka – studia europejskie, pierwszego stopnia 
 

rok III          zastrzegamy możliwość 
zmian w planie 

Sala 214 

CE UW, al. Niepodległości 22 

Sala 214 

CE UW, al. Niepodległości 22 

poniedziałek czwartek 

Metodologia badań nad integracja europejską (4003-

115MB) 

dr hab. Wojciech Gagatek 

15.45 – 17.15 

Rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej  (4003-

115rsue) 

(I połowa semestru 15h, do 17 listopada 2016) 

doc. dr Jana Planavova-Latanowicz 

15.45 – 17.15 

 

Savoir vivre (4003-114-k-sv) 

(II połowa semestru - 15h od 24 listopada) 

mgr Zofia Kosińska 

15.45 – 19.00 

spotkania w terminach: 24.11; 1.12;8.12;15.12 

Międzynarodowe rynki finansowe (4003-115mrf) 

dr Grzegorz Tchorek  

17.30 – 19.00 

Aplikacje o fundusze strukturalne UE (4003-115AFS) 

mgr Katarzyna Wojdełko 

19.15 – 20.45 

Spotkania: 7 i 21 XI; 5 i 12 XII 

 

Ćwiczenia Międzynarodowe rynki finansowe (4003-115-c-mrf), dr Grzegorz Tchorek, piątek, sala 02 CE UW: 

Gr I – piątek, 08.45 – 10.15, sala 02 CE UW 

Gr II – piątek, 10.30 – 12.00 sala 02 CE UW  

Gr III – piątek, godz.12.15 – 13.45 sala 02 CE UW 

Gr IV – piątek, godz.14.00 – 15.30 sala 02 CE UW 

 
seminarium licencjackie (jedno do wyboru z załączonej listy), 30 h w semestrze zimowym i 30 h w letnim: 

1. Stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego (4003-SEM-LIC-ARA), doc. dr Artur 
Adamczyk, wtorek, godz. 14.00-15.30, sala 202 

2. Prawo i rządzenie w Unii Europejskiej (4003-SEM-LIC-PD), dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, wtorek, 
godz. 10.30-12.00, sala 204 

3. System międzynarodowy jako zjawisko dynamiczne (4003-SEM-LIC-ADZ), dr hab. Agata Dziewulska, 
czwartek, godz. 14.00-15.30, sala 202 

4. Społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej (4003-SEM-LIC-MG), prof. dr hab. Marta Grabowska, 
poniedziałek, godz. 15.45 – 17.15, sala 212 



5. Współczesne procesy integracji europejskiej w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (4003-
SEM-LIC-DM), prof. dr hab. Dariusz Milczarek, środa, godz. 15.45 – 17.15, sala 207 

6. Informacja europejska (4003-SEM-LIC-AOG), doc. dr Anna Ogonowska, wtorek, godz. 14.00-15.30, sala 
203A 

7. Europejskie prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo konkurencji, europejskie prawo prywatne 
(4003-SEM-LIC-JPL), doc. dr Jana Planavova-Latanowicz , poniedziałek, godz. 14.00 – 15.30, sala 204 

8. Demokracja w Europie (4003-SEM-LIC-MRS1), dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski, wtorek, godz. 10.30-
12.00, pok. 206A, pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się 08.11.2016 r. 

9. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej - dyplomacja, handel, polityka rozwojowa (4003-SEM-LIC-KZ), 
dr Kamil Zajączkowski, środa, godz. 14.00 – 15.30, sala 02 

 
Ponadto do zrealizowania w czasie studiów: 

- wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN 
-  praktyki studenckie 

- obowiązkowy lektorat j. obcego (w czasie studiów należy zrealizować 240h) 
- egzamin z j. obcego na poziomie co najmniej B2 
- wychowanie fizyczne – dotyczy TYLKO studiów stacjonarnych (w czasie studiów należy zrealizować 

120h) 
 
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYŁĄCZNIE PRZEZ USOSWEB (logowanie  jak  w IRK): 
https://usosweb.uw.edu.pl - rejestracja na ćwiczenia i wykłady w CE UW: od 02 września 2016 od godz. 
21.00 do 20 września 2016 roku do godz. 23.59 
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl (rejestracja na OG-UN, lektoraty oraz W-F wg harmonogramu 
zamieszczonego na stronie) 

 

 

https://usosweb.uw.edu.pl/
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://www.rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://www.rejestracja.usos.uw.edu.pl/

