
I rok - Ramowy program zajęć w semestrze letnim 2017/2018 
EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE, I stopnia 

wykłady:          terminy mogą ulec zmianie 

poniedziałek 
Aula C Audytorium Maximum 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

środa, sala 214 CE UW 
  
 

piątek 
Aula D Audytorium Maximum 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

09.45-11.15 
Logika, 30h 

(4003-112log) 
dr Mateusz Łełyk 

08.45 – 10.15 
Historia społeczna Europy, 30h 

(4003-111HS2) 
prof. dr hab. Rafał Habielski 

08.00-09.30 
Podstawy prawa publicznego, 30h 

(4003-112ppub) 
dr hab. Marcin Olszak 

11.30-13.00 
Antropologia społeczna Europy, 30h 

(4003-112ASE) 
dr Anna Ostrowska 

10.30-12.00 
Podstawy ekonomii, 30h 

(4003-112pe) 
doc. dr Ewa Krakowińska 

09.45-11.15 
Podstawy prawa prywatnego, 30h 

(4003-112PPP) 
doc. dr Jana Planavova-Latanowicz 

13.15-14.45 
Systemy polityczne, 30h 

(4003-112sp) 
prof. dr hab. Bogdan Góralczyk 

  

zajęcia w grupach w siedzibie CE UW (ćwiczenia i/lub konwersatoria): 

do wyboru jedna z poniższych grup, ćwiczenia do wykładu Logika: 

Logika (4003-112-c-log), dr Jerzy Pluta, wtorek, sala 04 
Grupa I, godz. 10.30-12.00 
Grupa II, godz. 12.15-13.45 

Logika (4003-112-c-log), mgr Arkadiusz Wójcik, czwartek, 
sala 02 
Grupa III, godz. 14.00-15.30 
Grupa IV, godz. 15.45-15.15 

do wyboru jedna z poniższych grup (konwersatorium do wykładu Antropologia społeczna Europy): 

Społeczeństwo i komunikacja (4003-112-k-sk), dr Anna 
Ostrowska 
Gr. I, wtorek, godz. 15.45-17.15, sala 214 
Gr. II, środa, godz. 17.30-19.00, sala 214 
 

Kulturowe podstawy społeczeństw Europy (4003-112-k-
kpje), dr Agnieszka Chmielewska 
Gr. I, środa, godz. 12.15-13.45, sala 04 
Gr. II, środa, godz. 14.00-15.45, sala 04 
Gr. III, czwartek, godz. 15.45-17.15, sala 214 

do wyboru jedna z poniższych grup (ćwiczenia do wykładu Podstawy ekonomii), 
Podstawy ekonomii (4003-112-k-pe), dr Michał Kołtuniak 
Grupa I, wtorek, godz. 10.30-12.00, sala 02 
Grupa II, wtorek, godz. 12.15-13.45, sala 214 
Grupa III, wtorek,  godz. 14.00-15.30, sala 214 
Grupa IV, wtorek, godz. 15.45-17.15, sala 109 

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

 szkolenie BHP (zajęcia on-line na platformie http://moodle.come.uw.edu.pl) dostępne od listopada 2017 roku – do końca I 

semestru I roku 

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

(jednorazowe, 20 października 2017, godz. 08.45-12.00, sala 214 CE UW) – do końca I roku 

 lektorat j. obcego w wymiarze 240h – I, II rok studiów 

 egzamin z j. obcego na poziomie co najmniej B2, zalecane zdawanie do końca II roku 

 wychowanie fizyczne – obowiązkowe wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych - 90h zaliczone do końca V semestru 

 wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN – 180h za 12 ECTS 

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

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

własnym zakresie 

 jednorazowe obowiązkowe szkolenie biblioteczne w CE UW (4003-SZBIBL-CE) – 26 września 2017 – litery od A do Ł, 27 

września 2017 – litery od M do Ź,  godz. 11.00 

 szkolenie z obsługi usosweb organizowane przez Samorząd Studentów CE UW: 05 września 2017, godz. 15.00, sla 214/109 

CE UW 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYŁĄCZNIE PRZEZ USOSWEB (logowanie  jak  w IRK): 
- rejestracja na ćwiczenia i wykłady w CE UW (4003-S1-1-2017L oraz 4003-S1-1-KON-2017L): od 12 grudnia 2017 od godz. 21.00 
do 20 grudnia 2017 roku do godz. 23.59 (https://usosweb.uw.edu.pl) 
- rejestracja na OG-UN, lektoraty oraz W-F wg harmonogramu zamieszczonego na stronie - http://rejestracja.usos.uw.edu.pl  
Wnioskowanie o stypendia i akademiki przez usosweb (szczegóły na stronie: http://oks.uw.edu.pl) 

  

http://moodle.come.uw.edu.pl/
https://usosweb.uw.edu.pl/
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://oks.uw.edu.pl/


Ramowy program zajęć w semestrze letnim 2017/2018 

EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE, I stopnia 

II rok 

wykłady:         terminy mogą ulec zmianie 

wtorek 
sala 109 Centrum Europejskie UW 

Al. Niepodległości 22 

piątek 
Aula D Audytorium Maximum 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Międzynarodowe stosunki polityczne 
30h, 4003-114MSP 

17.30-19.00 
doc. dr Artur Adamczyk 

Europejskie prawo gospodarcze, 30h, 4003-114EPG 
11.30-13.00 

doc dr Jana Planavova-Latanowicz 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 
30h, 4003-116MSK 

13.15-14.45 
mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert 

Teoria Integracji ekonomicznej, 15h, 4003-114TIE 
19.15-20.45, II połowa semestru, 

zajęcia od 17 kwietnia 2018 
prof. dr hab. Jan J. Michałek 

Rynek wewnętrzny UE, 30h, 4003-114RW 
15.00-16.30 

dr Iwona Grabowska 

zajęcia w grupach (ćwiczenia i/lub konwersatoria):  

do wyboru jedna z poniższych grup (ćwiczenia 
do wykładu EPG), sala 214 CE UW: 
Europejskie prawo gospodarcze, dr Patrycja 
Dąbrowska-Kłosińska 
Grupa I, poniedziałek, godz. 10.30-12.00  
Grupa II, poniedziałek, godz. 12.15-13.45 
Grupa III, wtorek, godz. 08.45-10.15 
Grupa IV, wtorek, godz.10.30-12.00 

do wyboru jedna z poniższych grup (konwersatorium do 
wykładu MSP): 
1. Polityczne problemy współczesnego świata, sala 

04, doc. dr Olga Barburska 
Grupa I, poniedziałek, godz. 12.15-13.45 
Grupa II, poniedziałek, godz. 14.00-15.30 
Grupa II, wtorek, godz. 14.00-15.30, 

2. Globalny wymiar stosunków międzynarodowych, 
sala 214, dr Kamil Zajączkowski 
Grupa I, poniedziałek, godz. 14.00-15.30 

Ponadto do zrealizowania w czasie studiów: 

 wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN – 135h (przy czym suma ECTS nie może być mniejsza niż 9 pkt) 

 praktyki studenckie – 120h 

 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) 

 szkolenie BHP 

 szkolenie biblioteczne w CE UW 

 
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYŁĄCZNIE PRZEZ USOSWEB (logowanie  jak  w IRK): 
https://usosweb.uw.edu.pl - rejestracja na ćwiczenia i wykłady w CE UW: 12 grudnia 2017 roku do 20 
grudnia 2017 roku do godz. 23.59 
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl (rejestracja na OG-UN, lektoraty oraz W-F wg harmonogramu 
zamieszczonego na stronie) 
Wnioskowanie o stypendia i akademiki przez usosweb (szczegóły na stronie: http://oks.uw.edu.pl) 
 

 

 

 

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


Ramowy program zajęć w semestrze letnim 2017/2018 

EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE, I stopnia 

III rok 
wykłady:        terminy mogą ulec zmianie 

środa 
sala  214/04 Centrum Europejskie UW 

al. Niepodległości 22 

czwartek 
sala 109 Centrum Europejskie UW 

al. Niepodległości 22 

12.15-13.45 
UE w stosunkach międzynarodowych, 30h  

(4003-116-K-UE), sala 214 
dr Kamil Zajączkowski 

15.45-19.00 
Ochrona praw człowieka, 30h 

(4003-116OPC) 
dr Przemysław Biskup 

terminy spotkań: 5 kwietnia, 10, 17, 24 maja i 7 
czerwca 

Wstęp do polityk UE, 30h 
(4003-115WSPUE) 

dr hab. Magdalena Proczek, prof. SGH 
terminy spotkań: 22 lutego, 08, 15, 22 marca,  

12, 19, 26 kwietnia i 9 maja (środa, 17.30-19.00) 

14.00-17.15 
Współpraca w wymiarze sprawiedliwości  

i spraw wewnętrznych, 15h 
(4003-116WSISW), sala 214 

hab. dr hab. Władysław Czapliński 
terminy spotkań: 14, 21, 28 marca i 04 kwietnia 

17.30-19.00 
Ochrona praw człowieka, 30h 

(4003-116OPC), sala 04 
dr Przemysław Biskup 

terminy spotkań: 4, 11, 18, 25 kwietnia i 23 maja  

zajęcia w grupach (do wyboru jedna z poniższych grup): 

 Europejski kanon filmowy. Kinematografia na tle dziejów kultury (4003-116-EKF), 30h, 
konwersatorium,  dr Mirella Kurkowska, 

Grupa I (A1) – środa, 14.00-17.15, sala 214 CE UW – terminy spotkań: 07 marca, 11, 18 i 25 kwietnia, 09, 16 i 
23 maja 
Grupa II (B1) – czwartek, 12.15-15.30, sala 214 CE UW – terminy spotkań: 22II,  08 i 22III, 12 i 26IV, 17V, 07VI 
(7VI od 12.15 do 13.45) 
Grupa III (B2) – czwartek, 12.15-15.30, sala 214 CE UW – terminy spotkań: 01 i 15III, 05 i 19IV, 10 i 24V, 07VI 
(7VI od 14.00 do 15.30) 

 Seminarium licencjackie, 60 h. Terminy zajęć w semestrze letnim: 

1. Stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego (4003-SEM-LIC-ARA), doc. dr Artur 
Adamczyk, wtorek, godz. 15.45-17.15, sala 202 CE UW 

2. Społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej (4003-SEM-LIC-MG), prof. dr hab. Marta Grabowska, 
czwartek, godz. 14.00-15.30, sala 203a CE UW 

3. Rola i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej (4003-SEM-LIC-KJ), prof. dr hab. 
Krzysztof Jasiecki, czwartek, godz. 14.00-15.30, sala 202 CE UW 

4. Kultura w stosunkach międzynarodowych i w polityce Unii Europejskiej i jej państw członkowskich 
(4003-SEM-LIC-DJE), mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, środa, godz. 10.30-12.00, sala 202 CE UW 

5. Idea a działanie (4003-EU1SEM-PK), prof. dr hab. Paweł Kozłowski, poniedziałek, godz. 15.45-17.15, 
sala 202 CE UW 

6. Informacja europejska (4003-SEM-LIC-AOG), doc. dr Anna Ogonowska, środa, godz. 10.30-12.00, sala 
203a CE UW 

7. Współczesne migracje (4003-SEM-LIC-MP), dr Małgorzata Pacek, poniedziałek, godz. 17.30-19.00, sala 
202 CE UW 

8. Europejskie prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo konkurencji, europejskie prawo prywatne 
(4003-SEM-LIC-JPL), doc. dr Jana Planavova-Latanowicz, piątek, godz. 14.00-15.30, sala 202 

9. Demokracja w Europie (4003-SEM-LIC-MRS1), dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski,  poniedziałek, godz. 
17.30-19.00, sala 206A 

10. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dziedzinie ochrony wolności słowa i religii 
(4003-SEM-LIC-WS), prof. dr hab. Wojciech Sadurski 



11. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej - dyplomacja, handel, polityka rozwojowa (4003-SEM-LIC-KZ), 
dr Kamil Zajączkowski,  poniedziałek, godz. 15.45-17.15, sala 203a 

 
Ponadto do zrealizowania w czasie studiów: 

- wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN (w czasie studiów należy zrealizować łącznie 150h, przy czym suma punktów ECTS nie może być 
mniejsza niż 10 ECTS) 

- praktyki studenckie (120h – do końca 2 roku studiów) 
- obowiązkowy lektorat j. obcego (240h) 
- egzamin z j. obcego na poziomie co najmniej B2 
- wychowanie fizyczne –120h – na studiach stacjonarnych 
- szkolenie BHP 

Rejestracja na wszystkie zajęcia na niżej wymienionych stronach (logowanie i hasło jak do IRK): 

1. http://rejestracja.usos.uw.edu.pl - rejestracja na OG-UN, WF, lektoraty, BHP – rejestracja zgodnie z terminarzem podanym na stronie 

2. https://usosweb.uw.edu.pl  – rejestracja na wykłady i ćwiczenia CE UW od 12 grudnia 2017 roku od godz. 21.00 do 20 grudnia 2017 roku do 

godz. 23.59. 

Wnioskowanie o stypendia i akademiki przez usosweb (szczegóły na stronie: http://oks.uw.edu.pl) 

 

 

22 lutego, 8, 15, 22 marca, 12, 19, 26 kwietnia w godz. 15.45-19.00 

oraz 

9 maja w godz. 17.30-19.00 

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

