
EGZAMINY I ZALICZENIA ZDALNE W SESJI LETNIEJ 

W CENTRUM EUROPEJSKIM UW 

Weryfikacja efektów kształcenia na kierunku europeistyka 

studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (pierwszy rok studiów) 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. ćw. forma zaliczenia lub egzaminu 

systemy informacyjne UE i RE dr A. Ogonowska   30 Zaliczenie pisemne na platformie Kampus. 

podstawy prawa prywatnego 
dr J. Planavova-
Latanowicz 

30   Test jednokrotnego wyboru, Kampus 

prawo międzynarodowe 
publiczne 

prof. dr hab W. 
Czapliński 

30   Egzamin ustny przez Google Meet. 

współczesne systemy 
polityczne 

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

30  30 

KW: Sposób zaliczenia jest w sylabusie. Wartość oceny z 
wykładu w 50% stanowią wyniki dwóch prac semestralnych, a 
drugie 50% egzamin ustny na podstawie przedstawionego 
wcześniej wykazu problemów. Ostateczną ocenę z przedmiotu 
stanowi średnia z wykładu oraz ćwiczeń. 
Egzamin ustny przez Google Meet. 
DMW: obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie 
aktywności na zajęciach i cotygodniowych prac pisemnych. 
Dla osób zalegających z przysyłaniem prac, kolokwium 
zaliczeniowe. 

kultura i społeczeństwo 
dr A. Chmielewska 
dr W. Lewandowski 

 30  ACh - ocena ciągła aktywności 
WL - prezentacja oraz bieżąca aktywność studentów 

procesy integracyjne w 
Europie 

dr M. Pacek 
dr J. Nadolska 

 30  MP: Aktywność+ prezentacja+ esej 
JN: Prace zaliczeniowe 

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

 30  RW: Zaliczenie w oparciu o aktywności realizowane przez 
studentów w trakcie trwania semestru – fora dyskusyjne, 



prace pisemne, testy, esej, prace grupowe, krótkie prace 
pisemne. 
JW.: Test – test egzamin pisemny na platformie Kampus - 
egzaminy 

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

 30  
AA: Przygotowanie prezentacji i aktywność na zajęciach on-
line 
TG: prezentacja + opis 

udział w życiu społecznym* dr A. Ogonowska  60  Zdalne rozliczenie przedmiotu lub przełożenie jego zaliczenia 
na kolejny rok akademicki 

* rozliczane online 

 

 

Weryfikacja efektów kształcenia na kierunku europeistyka – studia europejskie,  

studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (drugi rok studiów) 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. ćw. konwers. forma zaliczenia lub egzaminu 

teoria integracji ekonomicznej prof. dr hab. J. Michałek 15   Egzamin testowy na platformie Moodle (Kampus-
egzaminy): 20 pytań + jedno pytanie otwarte 

międzynarodowe rynki finansowe dr G. Tchorek 30   

Ocena dobra i wyższa z ćwiczeń pozwala na jej 
przepisanie z wykładu. W przypadku osób które będą 
chciały podnieść ocenę, bądź nie otrzymają oceny 
dobrej i wyższej przystąpią do egzaminu on-line 

międzynarodowe rynki finansowe dr G. Tchorek  30  
Prezentacje grupowe przygotowywane w oparciu o 
dane z bazy Banku Światowego. Zaliczenie przez 
prezentację on-line. 

międzynarodowe stosunki 
polityczne 

dr A. Adamczyk 30   Przygotowanie eseju na wybrany temat. 

prawo gospodarcze UE dr J. Planavova-Latanowicz 30   Test, Kampus-egzaminy 



globalne problemy współczesnego 
świata 

dr B. Górka-Winter 
  30 

Prezentacja + obecność i aktywność na zajęciach 

globalny wymiar stosunków 
międzynarodowych 

dr K. Zajączkowski 
Zaliczenie pisemne (via formularz Google) lub ustne 
(Google Meet) 

międzynarodowe stosunki 
kulturalne 

mgr D. Jurkiewicz-Eckert 30   

Na podstawie realizowanych samodzielnie przez 
studenta punktowanych pisemnych zadań zdalnych do 
każdego z tematów. Każde z zadań jest punktowane 
osobno. Suma zdobytych punktów jest przeliczana na 
ocenę. Ocena ta jest równoznaczna z oceną z egzaminu 
pisemnego. Praca poprzez platformę Kampus. 

udział w życiu gospodarczo-
społecznym* 

dr A. Ogonowska 60 
Zdalne rozliczenie przedmiotu lub przełożenie jego 
zaliczenia na kolejny rok akademicki 

* rozliczane online  



Weryfikacja efektów kształcenia na kierunku europeistyka – studia europejskie,  

studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (trzeci rok studiów) 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. forma zaliczenia lub egzaminu 

ochrona praw człowieka dr A. Mężykowska 30  Obecność i aktywność na zajęciach oraz napisanie 
eseju 

UE w stosunkach międzynarodowych  dr K. Zajączkowski 30  Zaliczenie pisemne (via formularz Google) lub 
ustne (Google Meet) 

europejski kanon filmowy - kinematografia na 
tle dziejów kultury 

dr M. Kurkowska  30 Praca zaliczeniowa 

współpraca w wymiarze sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych 

prof. dr hab. W. Czapliński 15  Aktywność na zajęciach, dwie prace zaliczeniowe 

wstęp do polityk UE dr hab. M. Proczek 30  Prace pisemne studentów nt. wybranych polityk 
UE 

 

nazwa seminarium promotor forma zaliczenia lub egzaminu 

stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego dr A. Adamczyk Gotowa praca licencjacka 

europejskie narody, kultury i tożsamości dr A. Chmielewska  Gotowa praca licencjacka 

współczesne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego Unii Europejskiej 

dr B. Górka-Winter Gotowa praca licencjacka 

społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej dr hab. M. Grabowska 
Złożenie ukończonej pracy licencjackiej oraz 
zdanie egzaminu licencjackiego 

idea a działanie dr hab. P. Kozłowski  Złożenie pracy 

kulturowe i społeczne wyzwania europejskiej współczesności dr A. Ostrowska Złożenie gotowej pracy 

współczesne migracje dr M. Pacek  Gotowa praca licencjacka 



europejskie prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo 
konkurencji, europejskie prawo prywatne 

dr J. Planavova-Latanowicz Gotowa praca licencjacka 

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

prof. dr hab. W. Sadurski Gotowa praca licencjacka 

stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej - dyplomacja, handel, 
polityka rozwojowa 

dr K. Zajączkowski Gotowa praca licencjacka 

 

  



Weryfikacja efektów kształcenia na kierunku europeistyka,  

studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (pierwszy rok studiów) 

prowadzonych przez wykładowców z Centrum Europejskiego UW 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. forma zaliczenia lub egzaminu 

gra strategiczna dr hab. A. Dziewulska  30 Esej. 

lobbing w Unii Europejskiej  prof. dr hab. K. Jasiecki  30 Praca zaliczeniowa pisemna. 

socjologia instytucji społecznych  dr hab. P. Kozłowski 

 30 

Esej na zadany temat. 

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

Indywidualna prezentacja & Praca zespołowa (3-4 
osoby w zespole) – przygotowanie 
kwestionariusza ankiety do badania ruchu 
społecznego 

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

30  

Egzamin pisemny. Formularz Google 

globalizacja i kryzys rozwoju w Europie Egzamin pisemny. Formularz Google 

prawo rynków finansowych w Unii 
Europejskiej 

dr hab. M. Olszak 

 30 

Kolokwium pisemne (formularz Google) - dwa 
pytania otwarte  

arbitraż międzynarodowy  dr J. Planavova-Latanowicz Test jednokrotnego wyboru, Kampus 

 

nazwa seminarium promotor forma zaliczenia lub egzaminu 

seminarium magisterskie I prof. dr hab. W. Czapliński Ustalenie tematu i przygotowanie konspektu pracy magisterskiej. 

seminarium magisterskie I prof. dr hab. K. Jasiecki  

seminarium magisterskie I dr hab. M. Rakusa-Suszczewski I rozdział pracy magisterskiej 

seminarium magisterskie I dr hab. M. Grabowska 
1.Ustalenie tematu pracy magisterskiej, 2.Przygotowanie i złożenie 
konspektu pracy magisterskiej  
3. Rozpoznanie bazy źródłowej dla obranego tematu. 



Weryfikacja efektów kształcenia na kierunku europeistyka – studia europejskie, 

studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (drugi rok studiów) 

nazwa przedmiotu prowadzący zajęcia wyk. konwers. warsztat forma zaliczenia lub egzaminu 

UE wobec problemu ubóstwa i biedy na 
świecie 

dr K. Zajączkowski 

15   

- opracowania wniosku pomocy rozwojowej 
- przygotowanie prezentacji na jeden z 
wybranych problemów rozwojowych 

aktualne zagadnienia prawa polskiego, 
europejskiego i międzynarodowego 
(konwersatorium) 

prof. dr hab. W. 
Czapliński 

Aktywność na zajęciach, dwie prace zaliczeniowe 

polityka energetyczna UE i alternatywne 
źródła energii 

dr hab. B. Góralczyk Egzamin ustny przez Google Meet 

dzieje Europy na celuloidowej taśmie dr M. Kurkowska 

30   

Praca zaliczeniowa. 

ochrona praw podstawowych w UE dr A. Szczerba-Zawada 

Praca pisemna (przygotowanie pisemnej 
wypowiedzi na podstawie materiału źródłowego) 
oraz egzamin pisemny w formie testowej z 
elementami opisu). Egzamin pisemny na 
Kampus-egzaminy 

europejskie rynki pracy dr M. Pacek Prezentacja + esej 

ideowe fundamenty Europy dr hab. P. Kozłowski 

30   

Esej napisany indywidualnie przez każdego ze 
studentów na zadany temat, w oparciu o podaną 
lekturę. 

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

Egzamin pisemny (formularz Google) 

prawo finansowe UE dr hab. M. Olszak 
Egzamin pisemny (Kampus-egzaminy), na który 
składa się udzielenie odpowiedzi na dwa pytania 
otwarte  



udział w życiu gospodarczo-społecznym* dr A. Ogonowska   60 
Zdalne rozliczenie przedmiotu lub przełożenie 
jego zaliczenia na kolejny rok akademicki 

antropologia ekonomiczna 
dr A. Ostrowska  30  Aktywność na zajęciach; Esej zaliczeniowy 

tożsamości w Europie Aktywność na zajęciach; Esej zaliczeniowy 

* rozliczane online 

nazwa seminarium promotor forma zaliczenia lub egzaminu 

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

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

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

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

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

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

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

europejskie systemy informacyjne dr hab. M. Grabowska 
Złożenie ukończonej pracy magisterskiej 
oraz zdanie egzaminu magisterskiego 

 

 

  



Weryfikacja efektów kształcenia dla przedmiotów ogólnoakademickich prowadzonych przez pracowników Centrum Europejskiego  

prowadzący zajęcia / 
lecture 

nazwa przedmiotu / subject forma zaliczenia lub egzaminu 

dr hab. B. Góralczyk European Union after Brexit Egzamin ustny przez Google Meet 

dr K. Zajączkowski EU in International Relations 

Opcjonalnie: 
- przygotowanie prezentacji na jeden z wybranych problemów  
- napisanie eseju 
- zaliczenie ustne 

dr A. Szczerba-Zawada European Private Law 
Podstawę oceny stanowi opracowany esej na temat zadany przez 
prowadzącego oraz ocena aktywności na zajęciach 

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

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności). 
2. Przygotowanie zagadnienia oraz prezentacja na zajęciach 
jednego przykładu prowadzenia „walki informacyjnej”. 
3. Udział w dyskusji podczas zajęć. 
4. Aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w 
domu) 

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

Przygotowanie prezentacji, aktywne uczestnictwo   

prof. dr hab. W. 
Sadurski 

Membership in the EU and the Problems of 
Democracy and Human Rights Protection 

30-minutowe zaliczenie pisemne. Studenci odpowiadają na 2 z 3 
pytań otwartych. Zaliczenie zostanie przeprowadzone przy 
wykorzystaniu narzędzi dostępnych w ramach 
ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” 
prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW  

dr A. Dziewulska Strategic gaming in conflict stabilisation Esej 

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

Egzamin ustny przez Google Meet 

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


dr hab. P. Kozłowski Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych 

Praca pisemna napisana indywidualnie przez każdego ze 
studentów z książki podanej studentom w czasie pierwszego 
wykładu – miała być lekturą pomocniczą, stała się główną 

 

 

 

Weryfikacja efektów kształcenia dla przedmiotów dla studentów Erasmusa prowadzonych przez pracowników Centrum Europejskiego  

prowadzący zajęcia / 
lecture 

nazwa przedmiotu / subject forma zaliczenia lub egzaminu 

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

Esej – końcowa praca zaliczeniowa. 

dr hab. B. Góralczyk European Union after Brexit Egzamin ustny przez Google Meet 

dr K. Zajączkowski EU in International Relations 

Opcjonalnie: 
- przygotowanie prezentacji na jeden z wybranych problemów  
- napisanie eseju 
- zaliczenie ustne (Google Meet) 

dr A. Szczerba-Zawada European Private Law 
Podstawę oceny stanowi opracowany esej na temat zadany 
przez prowadzącego oraz ocena aktywności na zajęciach 

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

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności). 
2. Przygotowanie zagadnienia oraz prezentacja na zajęciach 
jednego przykładu prowadzenia „walki informacyjnej”. 
3. Udział w dyskusji podczas zajęć. 
4. Aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w 
domu) 

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

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności). 
2. Przygotowanie eseju 
3. Aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w 
domu) 

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


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

Przygotowanie prezentacji, aktywne uczestnictwo   

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

30-minutowe zaliczenie pisemne. Studenci odpowiadają na 2 z 3 
pytań otwartych. Zaliczenie zostanie przeprowadzone przy 
wykorzystaniu narzędzi dostępnych w ramach 
ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” 
prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW 

dr A. Dziewulska Strategic gaming in conflict stabilisation Esej 

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

Egzamin ustny przez Google Meet 

 


