
Ramowy program zajęć w semestrze zimowym 2017/2018 – studia drugiego stopnia 
Pierwszy rok: europeistyka – studia europejskie; studia stacjonarne 
*/ informujemy, że terminy mogą ulec zmianie 

poniedziałek wtorek środa czwartek 

godz. 15.45-17.15, 
protokół dyplomatyczny 
prof. dr hab. Bogdan Góralczyk 
sala 04 CE 

  godz. 15.45-17.15, 
prawo europejskie-acquis communautaire 
prof. dr hab. Władysław Czapliński 
sala 109CE 
 

godz. 17.30, 
procesy decyzyjne, 
doc. dr Artur Adamczyk 
sala 04 CE 

godz. 17.30-19.00, 
prawo europejskie- acquis 
communautaire 
konwersatorium 
dr hab. Marcin Olszak 
sala 04 

godz. 17.30-19.00,  
administracja w państwach UE, 
dr hab. Agata Dziewulska 
sala 04 CE 

godz. 17.30-19.00 
modele kapitalizmu w Europie 
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki 
sala 109 CE 

godz. 19.15-20.45 
socjologia instytucji społecznych, 
dr hab. Paweł Kozłowski 
sala 109 CE 

godz. 19.15-20.45, 
prawo europejskie- acquis 
communautaire 
konwersatorium 
dr hab. Marcin Olszak 
sala 04 CE 

godz. 19.15-20.45, 
prawo europejskie- acquis 
communautaire 
konwersatorium 
dr hab. Marcin Olszak 
sala 04 CE 

godz. 19.15-20.45 
ewolucja cywilizacji europejskiej, 
dr Agnieszka Chmielewska 
sala 109 CE 
 

 

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, konwersatoria  w CE UW od 20 września od godz. 21.00  do 03 października 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/


Wnioskowanie o akademik: szczegóły na stronie: http://oks.uw.edu.pl/akademiki 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Centrum Europejskim UW odbędzie się 25 września 2017r. o godz. 12.00  w Auli C Auditorium Maximum 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

 Wykład inauguracyjny „ Unia Europejska po wyborach w Niemczech i we Francji. Scenariusze polityczne, dylematy i kontrowersje” wygłosi prof. dr hab. 

Krzysztof Jasiecki 

  

http://oks.uw.edu.pl/akademiki


Ramowy program zajęć w semestrze zimowym 2017/2018 – studia drugiego stopnia 
Drugi rok: europeistyka – studia europejskie; studia stacjonarne 

*/ informujemy, że terminy mogą ulec zmianie 
 

         poniedziałek wtorek czwartek 

wykład dla całego roku 
 
godz. 15.45-17.15 
europejskie polityki społeczeństwa cyfrowego, badań naukowych i 
innowacji, 30h,   
dr hab. Marta Grabowska, prof. UW 
sala 109 CE 

  Specjalizacja: system prawny UE 

15.45-19.00 od 05 do 19 X; 
15.45-17.15 – 26 X; 
4 spotkania, 
naruszenie prawa UE przez sąd 
krajowy, 15h,  
dr Maciej Taborowski 
sala 02 CE 

Specjalizacja: polityka zagraniczna UE, 
Specjalizacja: Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie: 
 
godz.17.30-19.00, 
UE a najważniejsze wschodzące rynki, 30 h, 
prof. dr hab. Bogdan Góralczyk/ dr Kamil Zajączkowski 
Sala 109 CE 

zajęcia dla całego roku godz. 17.30-19.00,  
od 26 X do 07 XII (7 spotkań) 
przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
15h, 
prof. dr hab. Władysław  
Czapliński 
sala 02 CE 

godz. 17.30-19.00 
dynamika polityk UE,  
dr Marta Pachocka 
gr I 
sala 02 CE 
 

godz. 17.30-19.00 
europejskie polityki 
społeczeństwa 
cyfrowego, badań 
naukowych i innowacji, 
dr hab. Marta 
Grabowska, prof. UW 
gr I, 
sala 203a CE 

Specjalizacja: Europa w nowym 
ładzie ekonomicznym na świecie: 
godz. 19.15.20.45 
migracje ekonomiczne i polityka 
integracyjna imigrantów w państwach 
członkowskich UE, 30 h 
dr Małgorzata Pacek 
sala 214 CE 
 

Specjalizacja: polityka 
zagraniczna UE: 
godz. 19.15-20.45 
polityki zagraniczne państw 
europejskich, 30h 
doc. dr Olga Barburska/ 
doc. dr Artur Adamczyk 
sala 109 CE 

godz. 19.15-20.45 
dynamika polityk UE,  
dr Marta Pachocka 
gr II 
sala 02 CE 
 

godz. 17.30-19.00 
europejskie polityki 
społeczeństwa 
cyfrowego, badań 
naukowych i innowacji, 
dr hab. Marta 
Grabowska, prof. UW 
gr II, 
sala 203a CE 
 

godz. 19.15-20.45 od 05 do 26 X; 
godz. 15.45-17.15 od 02 XI do 
końca semestru 
prawo rynku wewnętrznego i jego 
zastosowanie do przedsiębiorstw, 
30h, dr J. Planavova-Latanowicz 
sala 02 CE 



EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE; STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

PROPOZYCJE SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

LP. PROMOTOR TEMAT SEMIANRIUM TERMIN 

1. doc. dr Olga Barburska 
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Wspólnot 

Europejskich/Unii Europejskiej 
wtorek, godz. 15.45, sala 202 

2. dr hab. Agata Dziewulska 
Wyzwania dla bezpieczeństwa i spójności Unii 

Europejskiej 

środa, godz. 17.30, pok. 207 

 

3. dr hab. Marcin Olszak Europejskie prawo rynku finansowego 
środa, godz. 117.30, pok.  212 

 

4. 
prof. dr hab. Władysław 

Czapliński 

Prawne problemy integracji europejskiej 

 
wtorek, godz.17.30, pok. 204 

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

 

6. 
prof. dr hab. Marta 

Grabowska 

Europejskie systemy informacyjne 

 

piątek, godz. 17.30, pok. 203A 

 

7. dr Bohdan Misiuna 

 

Filozoficzne i religijne źródła afirmacji 

 

środa, godz. 15.45, sala 202 



8. 
prof. dr hab. Krzysztof 

Jasiecki 

Modele kapitalizmu w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej 
Środa, godz. 17.30, sala 202 

9. 
prof. dr hab. Paweł 

Kozłowski 
Problemy integracji Polski z Unią Europejską poniedziałek, godz. 21.00,sala  202 

10. 
prof. dr hab. Bogdan 

Góralczyk 

Jednocząca się Europa w globalnym świecie 

 

środa, godz. 17.15, sala 209 

 

11. 
prof. dr hab. Wojciech 

Sadurski 

Zagadnienia demokracji w funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej 

 

wtorek, godz. 10.00-12.00 /patrz sylabus/ 

 

 


