
 

Ramowy program zajęć w semestrze letnim 2016/2017 – studia drugiego stopnia 
Pierwszy rok: europeistyka – studia europejskie; studia stacjonarne  

*/ informujemy, że terminy mogą ulec zmianie 
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA  CZWARTEK 

Centrum Europejskie 
sala 109 

Centrum Europejskie 
sala 109 

Centrum Europejskie  
sala 04 

Centrum Europejskie 
sala 109 

g.15.45-17.15 
UE w systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 
dr Agata Dziewulska 
 

g.15.45-17.15 
międzynarodowe spory i konflikty w Europie; 
doc. dr  A. Adamczyk 

g.15.45-17.15  
ruchy społeczne w 
Europie-
konwersatorium; gr III 
dr M. Rakusa-
Suszczewski 

g.15.45-17.15 
tożsamości europejskie, 
dr A. Ostrowska 
 

g.17.30-19.00  
ruchy społeczne w Europie-
konwersatorium; gr I 
dr M. Rakusa-Suszczewski 

g.17.30-19.00 g. 17.30-19.00 
ideowe fundamenty 
Europy,  
dr Jan  Misiuna 

g.17.30-19.00 
handel i finanse 
międzynarodowe, 
prof. dr hab.  J.J. Michałek 
 

wybrane problemy 
informacji w Europie,  
doc. dr A. Ogonowska 
gr I 
zajęcia od 21.02.2017 do 
4.04.2017 

wybrane problemy 
informacji w Europie,  
doc. dr A. Ogonowska 
gr III 
zajęcia od 11.04.2017 do 
06.06.2017 

g. 19.15-20.45 
ruchy społeczne w Europie-
konwersatorium; gr II 
dr M. Rakusa-Suszczewski  

g.19.15-20.45 g.19.15-20.45 
religie w Europie,  
dr Bohdan Misiuna 
 

g.19.15-20.45 
polityka spójności UE; 
mgr Iwona Grabowska, 
15h, 
 I połowa semestru 
(zajęcia będą się 
odbywały od 23.02.2017 
do 06.04.2017) 

wybrane problemy 
informacji w Europie, doc. 
dr A. Ogonowska 
gr II 
zajęcia od 21.02.2017 do 
4.04.2017 

wybrane problemy 
informacji w Europie,  
doc. dr A. Ogonowska 
gr IV 
zajęcia od 11.04.2017 do 
06.06.2017 

Ponadto do zrealizowania w czasie studiów: 
- wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN (należy zrealizować 120h-4x30h (min 8 ECTS; ZALICZENIE NA OCENĘ) 
- włącznie należy zrealizować  120 punktów ECTS  przez 4 semestry 
- seminarium magisterskie (w wymiarze 60h) odbywać się będzie w semestrze III i IV 

Rejestracja na przedmioty wyłącznie przez internet na stronach (hasło jak IRK) 
http://usosweb.uw.edu.pl (rejestracja na zajęcia  w CE UW od 09 stycznia 2017r. od godz. 21.00  do 25 stycznia  2017r. do godz.23.59) 
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl (rejestracja na OG-UN- informacja o terminach na zamieszczonej stronie rejestracji) 

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


 

 
 

Europeistyka II stopnia – ramowy program zajęć – semestr letni (rok akademicki 2016/2017 
ROK II -Studia stacjonarne  

*/ informujemy, że terminy mogą ulec zmianie 

PONIEDZIAŁEK WTOREK 

zajęcia dla całego roku, sala 214 Specjalizacja: Europa w nowym  ładzie 
ekonomicznym: sala 214 

Specjalizacja: polityka zagraniczna UE 
sala 04 

g.15.45-17.15 
polityka zagraniczna Polski, 
prof. dr hab. B. Góralczyk 
 

g.15.45-17.15 
polityka energetyczna UE i alternatywne źródła 
energii (15h) 
prof. dr hab. B. Góralczyk, 
 I połowa sem 
zajęcia  od 21.02.2017 do  04.04.2017 
migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla 
europejskich rynków pracy, cz. II, (15h) 
II połowa sem 
zajęcia  od 11.02.2017 do  06.06.2017 

g. .15.45-17.15 
polityka wschodnia (15h)  
prof. dr hab. D. Milczarek 
I połowa semestru 
zajęcia  od 21.02.2017 do 04.04.2017 
 
 

g.17.30-19.00 
polityka rozwojowa i humanitarna,(15h) I 
połowa semestru, gr I 
 dr K. Zajączkowski  
zajęcia od 20.02.2017 do  03.04.2017 
 
polityka rozwojowa i humanitarna,(15h) II 
połowa semestru, gr II 
 dr K. Zajączkowski  
zajęcia od  10.04.2017 do 05.06.2017 

g.17.15-19.00 
pluralizm systemów gospodarczo-społecznych 
dr Marta Pachocka 
zajęcia od 20.02.2017 do  04.04.2017 ) 
 

g.17.30-19.00 
mniejszości narodowe w UE (15h) 
I połowa semestru 
doc. dr  A. Adamczyk 
zajęcia od 21.02.2017 do 04.04.2017 
marketing polityczny, 15h  
 II połowa semestru 
mgr P. Lignar, 
zajęcia  od 11.04.2017 do 6.06.2017 



g. 19.15-20.45 
public relations, mgr. P. Lignar, (15h) -I 
połowa  semestru 
zajęcia od  20.02.2017 do 03.04.2017 
 
Proces rozszerzenia UE (15h) II połowa 
semestru 
 dr  A. Dziewulska 
zajęcia od  10.04.2017 do 05.06.2017 

g. 19.15-20.45 
pluralizm systemów gospodarczo-społecznych 
dr Marta Pachocka 
zajęcia  od 21.02.2017 do  04.04.2017 ) 
 

 

 
Ponadto do zrealizowania w czasie studiów: 

- wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN (należy zrealizować 120h-4x30h (min 8 ECTS; ZALICZENIE NA OCENĘ) 
- włącznie należy zrealizować  120 punktów ECTS  przez 4 semestry 
- seminarium magisterskie (w wymiarze 60h) odbywać się będzie w semestrze III i IV 
Rejestracja na przedmioty wyłącznie przez internet na stronach (hasło jak IRK) 
http://usosweb.uw.edu.pl (rejestracja na zajęcia  w CE UW od 09.01.2017r. od godz. 21.00  do 25 stycznia 2017r. do godz.23.59) 
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl (rejestracja na OG-UN- informacja o terminach na zamieszczonej stronie rejestracji) 

 

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


 

EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE; STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
SEMINARIA  MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 – semestr letni  

 

LP. PROMOTOR 
TEMAT 

SEMIANRIUM 
TERMIN 

1. prof. dr hab. Dariusz Milczarek, 
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Wspólnot 
Europejskich 

środa, godz. 17.30, pok. 207 
 

2. dr hab. Marcin Olszak Europejskie prawo rynku finansowego 
środa, godz. 17.30, pok.  212 
 

3. 
prof. dr hab. Władysław Czapliński 
 

Prawne problemy integracji europejskiej 
 

czwartek,godz.15.45, pok. 204 

4. dr Agnieszka Chmielewska Kultura: etniczna, narodowa, europejska 
środa, 17.30, sala 202 
 

5. prof. dr hab. Marta Grabowska 
Europejskie systemy informacyjne 
 

piątek, godz. 17.30, pok. 203A 
 

6. dr Bohdan Misiuna 
Filozoficzne i religijne źródła afirmacji 
 

środa, godz. 17.30, sala 202 

7. dr Anna Ostrowska 
Kulturowe i społeczne wyzwania europejskiej 
współczesności 
 

czwartek, godz. 17.30, sala 214 

8. dr hab. Wojciech Gagatek 
Dylematy integracji europejskiej 
 

środa, godz. 17.30,sala  04 

9. prof. dr hab. Bogdan Góralczyk 
Jednocząca się Europa w globalnym świecie 
 

czwartek, godz. 17.30, sala 210 
 

 
 

 


