
Ramowy program zajęć w semestrze zimowym  2018/2019 – studia drugiego stopnia 

Pierwszy rok: europeistyka – studia europejskie; studia stacjonarne 

zastrzegamy, że terminy mogą ulec zmianie 

Zajęcia obligatoryjne 

Poniedziałek, sala 109 CE UW Środa, sala 109 CE UW 

UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, 
30 h, wykład, 

dr hab. A. Dziewulska 
17.30-19.00 

Udział w życiu gosp.-społ. 
30 h, wykład 

doc. dr A. Ogonowska 
15.45-17.15 

Organizacje międzynarodowe, 
30h, wykład, 

prof. dr hab. B. Góralczyk 
17.30-19.00 

Zajęcia w grupach 

Do wyboru jedeno z dwóch poniższych zajęć (wykład): 
1) Podstawy prawa ustrojowego UE (dla studentów z dyplomami spoza CE) -prof. dr hab. Władysław Czapliński 

               poniedziałek, godz. 15.45-17.15, sala 109 CE UW 
2) Europa na Bliskim Wschodzie  

              poniedziałek, godz. 15.45-17.15, sala 217 CEUW 

Do wyboru jedeno z dwóch poniższych zajęć (wykład): 
1) Socjologia instytucji społecznych- dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW 

               poniedziałek, godz. 19.15-20.45, sala 04 CEUW 
2) Modele kapitalizmu w Europie – dr hab. prof. Krzysztof Jasiecki 

              wtorek, godz. 19.15-20.45, sala 04 CE UW 

Do wyboru jedna grupa konwersatoryjna: 
Religie w Europie – dr Bohdan  Misiuna 
                Gr I – wtorek, godz. 15.45-17.15, sala 04 CE UW 
                Gr II – wtorek, godz. 19.15-20.45, sala 02 CE UW 
                Gr III  – środa, godz. 14.00-15.30, sala 218 CE UW 
                Gr IV – środa, godz. 19.15-20.45, sala 109 CE UW 

Do wyboru jedna grupa z trzech poniższych zajęć konwersatoryjnych: 
1) Stabilizacja państw po konflikcie – dr hab. Agata Dziewulska 

               poniedziałek, godz. 19.15-20.45, sala 109 CE UW; 15h; I połowa semestru 
2) The problems of peace-building  - dr hab. Agata Dziewulska 

              poniedziałek, godz. 19.15-20.45, sala 109 CE UW: 15h, II połowa semestru 
3) Polityki zagraniczne państw europejskich – dr Olga Barburska 
Gr 1. wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 04 CE UW: 15h I połowa semestru 

        Gr 2. wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 04 CE UW: 15h II połowa semestru 
 

Ponadto w czasie dwóch lat studiów obowiązkowo należy realizować: 

 Szkolenie BHP (zajęcia on-line na platformie http//moodle.come.uw.edu.pl) 

 Podstawy ochrony własności intelektualnej; wykład 4h na zaliczenie (jednorazowe; 11 stycznia 2019, godz. 09.00 – 12.00, sala 109 

CE UW) 

 Technologie informacyjno-komunikacyjne: 30h 

Trzy pierwsze punkty dotyczą tylko studentów, którzy nie mieli takich przedmiotów  na studiach I stopnia 

 Wykłady ogólnouniwersyteckie OG-UN (należy zrealizować w czasie dwóch lat) 

- 6 punktów ECTS w języku polskim 

- 8 punktów ECTS w języku angielskim 

 seminarium magisterskie (w wymiarze 60h) odbywać się będzie w semestrze III i IV 

Rejestracja na przedmioty  w Centrum Europejskim UW wyłącznie przez USOSWEB  (logowanie jak w  IRK) 

- rejestracja na zajęcia, konwersatoria  w CE UW:  http://usosweb.uw.edu.  od 10 września od godz. 21.00  do 04 października 2018r.  

   do godz.23.59 

- rejestracja na OG-UN wg harmonogramu zamieszczonego na stronie - http://rejestracja.usos.uw.edu.pl  

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

INAUGURACJA roku akademickiego 2018/2019 w Centrum Europejskim UW odbędzie się 25 września 2018r. o godz. 13.00 W Auli A Audytorium 

Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Wykład inauguracyjny  wygłosi prof. dr hab. Paweł  Kozłowski „Zagrożenia wolności” 

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

