
Lista zajęć prowadzonych zdalne na kierunku europeistyka,  

studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (pierwszy rok studiów) 

żółte tło nazwy przedmiotu lub nazwiska prowadzącego oznacza prowadzenie zajęć zdalnie 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. ćw. 

systemy informacyjne UE i RE dr A. Ogonowska 
  

30 

podstawy prawa prywatnego dr J. Planavova-Latanowicz 30 
  

prawo międzynarodowe publiczne prof. dr hab W. Czapliński 30 
  

współczesne systemy polityczne 
prof. dr hab. K. Wojtaszczyk (w) 
dr D. Mikucka-Wójtowicz (ćw.) 

30 
 

30 

kultura i społeczeństwo 
dr A. Chmielewska 
dr W. Lewandowski  

30 
 

procesy integracyjne w Europie 
dr M. Pacek 
dr J. Nadolska  

30 
 

system polityczny RP 
dr R. Więckiewicz, 
prof. dr hab. J. Wojnicki  

30 
 

instytucje Unii Europejskiej 
dr A. Adamczyk 
dr hab. T. Grosse  

30 
 

udział w życiu społecznym* dr A. Ogonowska 
 

60 
 

* rozliczane online 

 

 

Lista zajęć prowadzonych zdalne na kierunku europeistyka – studia europejskie,  

studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (drugi rok studiów) 

żółte tło nazwy przedmiotu oznacza prowadzenie zajęć zdalnie 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. ćw. konwers. 

teoria integracji ekonomicznej prof. dr hab. Jan Michałek 15 
  

międzynarodowe rynki finansowe dr Grzegorz Tchorek 30 
  

międzynarodowe rynki finansowe dr Grzegorz Tchorek 
 

30 
 

międzynarodowe stosunki polityczne dr Artur Adamczyk 30 
  

prawo gospodarcze UE 
dr Jana Planavova-
Latanowicz 

30 
  

globalne problemy współczesnego świata dr B. Górka-Winter 

  
30 

globalny wymiar stosunków międzynarodowych dr Kamil Zajączkowski 

międzynarodowe stosunki kulturalne mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert 30 
  

udział w życiu gospodarczo-społecznym* dr A. Ogonowska 60 

* rozliczane online  



Lista zajęć prowadzonych zdalne na kierunku europeistyka – studia europejskie,  

studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (trzeci rok studiów) 

żółte tło nazwy przedmiotu oznacza prowadzenie zajęć zdalnie 

 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. 

ochrona praw człowieka dr A. Mężykowska 30 
 

UE w stosunkach międzynarodowych  dr K. Zajączkowski 30 
 

europejski kanon filmowy - kinematografia na tle 
dziejów kultury 

dr M. Kurkowska 
 

30 

współpraca w wymiarze sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych 

prof. dr hab. W. Czapliński 15 
 

wstęp do polityk UE dr hab. M. Proczek 30 
 

 

nazwa seminarium promotor 

stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego dr A. Adamczyk 

europejskie narody, kultury i tożsamości dr A. Chmielewska  

współczesne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii Europejskiej 

dr B. Górka-Winter 

społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej dr hab. M. Grabowska 

idea a działanie dr hab. P. Kozłowski  

kulturowe i społeczne wyzwania europejskiej współczesności dr A. Ostrowska 

współczesne migracje dr M. Pacek  

europejskie prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo konkurencji, 
europejskie prawo prywatne 

dr J. Planavova-Latanowicz 

orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dziedzinie 
ochrony wolności słowa i religii 

prof. dr hab. W. Sadurski 

stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej - dyplomacja, handel, polityka 
rozwojowa 

dr K. Zajączkowski 

 

  



Lista zajęć prowadzonych zdalne na kierunku europeistyka,  

studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (pierwszy rok studiów) 

prowadzonych przez wykładowców z Centrum Europejskiego UW 

żółte tło nazwy przedmiotu oznacza prowadzenie zajęć zdalnie 

 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. 

gra strategiczna dr hab. Agata Dziewulska 

 
30 

lobbing w Unii Europejskiej  prof. dr hab. K. Jasiecki 

 
30 

socjologia instytucji społecznych  dr hab. P. Kozłowski 

 
30 ruchy społeczne w Europie  dr hab. M. Rakusa-Suszczewski  

modele kapitalizmu w Europie 
prof. dr hab. K. Jasiecki 

30 
 

globalizacja i kryzys rozwoju w Europie 

prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej dr hab. M. Olszak 

 
30 arbitraż międzynarodowy  dr J. Planavova-Latanowicz 

 

 

nazwa seminarium promotor 

seminarium magisterskie I prof. dr hab. W. Czapliński 

seminarium magisterskie I prof. dr hab. K. Jasiecki 

seminarium magisterskie I dr hab. M. Rakusa-Suszczewski 

seminarium magisterskie I dr hab. M. Grabowska 

 

  



Lista zajęć prowadzonych zdalne na kierunku europeistyka – studia europejskie,  

studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (drugi rok studiów) 

żółte tło nazwy przedmiotu oznacza prowadzenie zajęć zdalnie 

 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. warsztat 

UE wobec problemu ubóstwa i biedy na 
świecie 

dr K. Zajączkowski 

15 
  

aktualne zagadnienia prawa polskiego, 
europejskiego i międzynarodowego 
(konwersatorium) 

prof. dr hab. W. Czapliński 

polityka energetyczna UE i alternatywne źródła 
energii 

dr hab. B. Góralczyk 

dzieje Europy na celuloidowej taśmie dr M. Kurkowska 

30 
  

ochrona praw podstawowych w UE dr A. Szczerba-Zawada 

europejskie rynki pracy dr M. Pacek 

ideowe fundamenty Europy dr hab. P. Kozłowski 

30 
  

Europa a najważniejsze rynki wschodzące 
dr K. Zajączkowski / dr 
hab. B. Góralczyk 

prawo finansowe UE dr hab. M. Olszak 

udział w życiu gospodarczo-społecznym* dr A. Ogonowska 
  

60 

antropologia ekonomiczna 
dr A. Ostrowska 

 
30 

 tożsamości w Europie 

* rozliczane online 

nazwa seminarium promotor 

jednocząca się Europa w globalnym świecie dr hab. B. Góralczyk 

prawne problemy integracji europejskiej prof. dr hab. W. Czapliński 

problemy integracji Polski z Unią Europejską dr hab. P. Kozłowski 

wyzwania dla bezpieczeństwa i spójności Unii Europejskiej dr hab. A. Dziewulska 

modele kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej prof. dr hab. K. Jasiecki 

zagadnienia demokracji w funkcjonowaniu Unii Europejskiej prof. dr hab. W. Sadurski 

populizm w Europie Środkowo-Wschodniej dr hab. M. Rakusa-Suszczewski 

europejskie systemy informacyjne dr hab. M. Grabowska 

 

 

  



Lista przedmiotów ogólnouniwersyteckich prowadzonych zdalne 

żółte tło nazwy przedmiotu oznacza prowadzenie zajęć zdalnie 

 

prowadzący zajęcia / 
lecture 

nazwa przedmiotu / subject 

dr hab. B. Góralczyk European Union after Brexit 

dr K. Zajączkowski EU in International Relations* 

dr A. Szczerba-Zawada European Private Law 

dr B. Górka-Winter 
Information warfare, fake news, deep fake - modern threats to 
security  

dr hab. D. Chmielowska Stosunki Unii Europejskiej z krajami Azji Centralnej i Kaukazu 

prof. dr hab. W. Sadurski 
Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human 
Rights Protection 

dr A. Dziewulska Strategic gaming in conflict stabilisation 

dr M. Bonikowska European Union and the West: main challenges in XXI century 

dr hab. P. Kozłowski Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych 

* decyzja o uruchomieniu w połowie kwietnia 

 

Lista przedmiotów dla studentów Erasmusa prowadzonych zdalnie 

żółte tło nazwy przedmiotu oznacza prowadzenie zajęć zdalnie 

prowadzący zajęcia / 
lecture 

nazwa przedmiotu / subject 

Edit Zgut 
Central and Eastern Europe in International Relations - regional and 
global perspectives 

dr hab. B. Góralczyk European Union after Brexit 

dr K. Zajączkowski EU in International Relations* 

dr A. Szczerba-Zawada European Private Law 

dr B. Górka-Winter 
Information warfare, fake news, deep fake - modern threats to 
security  

dr B. Górka-Winter Trends and Challenges in International Security*  

dr hab. D. Chmielowska Polish Contemporary History and Polish-Turkish Relations* 

prof. dr hab. W. Sadurski 
Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human 
Rights Protection 

dr A. Dziewulska Strategic gaming in conflict stabilisation 

dr M. Bonikowska European Union and the West: main challenges in XXI century 

 

* decyzja o uruchomieniu w połowie kwietnia 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1042538&usosmailCallback=g_e8f574fc
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1042538&usosmailCallback=g_e8f574fc
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4003-CEE-ERASMUS-OG
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4003-CEE-ERASMUS-OG
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1042538&usosmailCallback=g_e8f574fc
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1042538&usosmailCallback=g_e8f574fc

