
 

Sesja poprawkowa semestru letniego 

HARMONOGRAM SESJI I ZALICZEŃ W SEMESTRZE LETNIM ROKU 2020/2021  

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego  

  

  

EUROPEISTYKA, STUDIA I STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM  

  

I ROK STUDIÓW  

  

Przedmiot  Wykładowca  
data i godzina 

egzaminu/zaliczenia  

Forma egzaminu/zaliczenia (stacjonarna/zdalna), 
narzędzie przeprowadzania egzaminu lub  

zaliczenia  

Systemy informacyjne  
Unii Europejskiej i Rady  
Europy  

dr A. Ogonowska  

Indywidualne zaliczenia w 
dniach 30 sierpnia - 3 września 
2021 r. o godz. 17.00 konkretny 
termin umawiany mailem. 

Zaliczenie zdalne za pomocą E-Kampus 

Podstawy prawa prywatnego  dr J. Plaňavová-Latanowicz  1 września, godz. 10.00 Zaliczenie zdalne (test) na E-Kampusie  

Prawo międzynarodowe 
publiczne  

prof dr hab W. Czapliński  10 września 2021, godz. 12.00 Egzamin pisemny zdalny E-Kampus  

Współczesne systemy 
polityczne   

prof. dr hab. K.  
Wojtaszczyk (wykład)  

  
dr D. Mikucka-Wójtowicz  

(ćwiczenia)  

wyk: 31.08.2021 godz. 9.00 
 
ćw: indywidualnie po 
wcześniejszym kontakcie 
mailowym. Dotyczy to tylko 
dwóch osób. Jednej, która nie 
podeszła do testu 

KW: egzamin ustny Google meet  
  
DMW: Zaliczenie: test + punkty za aktywność na 
zajęciach. Test na platformie Kampus w czasie 
wideokonferencji na Google Meet z 
obowiązkowo włączoną kamerą.   



poprawkowego. Z kolei druga 
przed napisaniem testu musi 
przygotować dodatkową 
pracę pisemną za 
nadprogramowe 
nieobecności. 

Kultura i społeczeństwo  

dr hab. W. Lewandowski  

  

  

  

dr A. Chmielewska  

WL: 6 września 2021, 11.30-
13.00 (wszyscy studenci 
uczestniczący w zajęciach 
uzyskali zaliczenie) 
 
ACh: indywidualnie, po 
wcześniejszym kontakcie 
mailowym 

WL: Zaliczenie na podstawie kryteriów 
ustalonych w sylabusie (aktywność + prezentacja 
+ zadanie na platformie Google Classroom). W 
przypadku zaliczenia dodatkowego rozmowa na 
wybrany temat (Google Meet).  
 
ACh: zaliczenie na ostatnich zajęciach (Google 
Meet)   

Procesy integracyjne w  

Europie  

dr hab. O. Barburska dr J. 
Nadolska  

JN: 2.09.2021 godz. 9:45 
 
OB: semestr rozliczony; 
zaliczenia wpisane do USOS 

JN: Platforma Kampus  
 
OB: semestr rozliczony; zaliczenia wpisane do 
USOS 

System polityczny RP   prof. dr hab. J. Wojnicki  

3.09.2021 godz. 10.00 11.00 test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, 
platforma Google Forms; egzamin poprawkowy w 
formie ustnej na Google Meet – link 
meet.google.com/dfc-edun-yny 

Instytucje Unii  

Europejskiej  
dr A. Adamczyk  

indywidualnie mailem do 
końca sesji poprawkowej 

zaliczenie na ocenę, która będzie wystawiona na 
ostatnich zajęciach (Google Meet) na podstawie 
pracy przez cały semestr - w tym przygotowanie 
prezentacji i  aktywności (odpowiedzi na pytania).   

http://meet.google.com/dfc-edun-yny


Udział w życiu społecznym  
dr Mirella Kurkowska  

Indywidualnie mailem do 
końca sesji poprawkowej. 

Indywidualnie mailem do końca sesji 
poprawkowej. 

  

  

  

  
  

  

  

EUROPEISTYKA, STUDIA I STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM  

  

II ROK STUDIÓW  

  

przedmiot  wykładowca  
data i termin 

zaliczenia/egzaminy  
forma egzaminu/zaliczenia 

(stacjonarna/zdalna), narzędzie 
przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia  

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej  
dr J. Plaňavová- 

Latanowicz (wyk.)  
dr K. Strąk (ćw.)  

1 września godz. 9:00 
 
zaliczenie ćwiczeń - 
indywidualnie, po 
wcześniejszym kontakcie 
mailowym 

JPL: egzamin pisemny zdalny E-Kampus, ustne 
potwierdzenie wiarygodności wyników w 
Google Meet  
KS: zaliczenie ustne w Big Blue Button lub 
Google Meet  

Metodologia nauk społecznych  dr hab. Ł. Zamęcki  

Wszyscy uczestniczący w 
zajęciach uzyskali oceny 
umożliwiające zaliczenie 
przedmiotu 

ocena ciągła (continuous assessment)- 
cotygodniowe prace, aktywność oraz jeden 
projekt końcowy   



Pluralizm systemów społeczno-
gospodarczych  

dr hab. P. Kozłowski  
dr J. Nadolska  

PK: wszyscy rozliczeni 
 
JN: 2.09.2021 r. godz. 10:30 

PK: prace pisemne  
JN: platforma Kampus  

Międzynarodowe  
stosunki polityczne  

dr A. Adamczyk (wyk),   
dr hab. O. Barburska 

(ćw.) 
dr hab. K. Zajączkowski 

(ćw.)    

AA: indywidualnie mailem 
do końca sesji poprawkowej 
KZ: 9.09.2021 od 9.30 
proszę o umówienie się 
mailem na godzinę 

 
OB: semestr rozliczony; zaliczenia wpisane do 
USOS 

KZ: zaliczenie ustne Google Meet  

 

Unia Europejska w stosunkach 
międzynarodowych  dr hab. K. 

Zajączkowski  

9.09.2021 od 9.30 proszę o 
umówienie się mailem na 
godzinę 

egzamin ustny Google Meet  

Polityki Unii Europejskiej  
dr hab. J. 

Miecznikowska  

8 września godz. 12.00 
egzamin na platformie 
Google meet, test na 
Google forms (pytania 
jednokrotnego, 
wielokrotnego wyboru 
oraz pytania otwarte) 

test z pytaniami jednokrotnego i 
wielokrotnego wyboru oraz z pytaniami 
otwartymi na Google forms ocena końcowa 
uwzględnia także pracę w trakcie całego 
semestru (referat i zadania domowe)   



Przedmioty monograficzne z zakresu 
administracji do wyboru: Samorząd 
lokalny w Europie / Administracja 
publiczna w państwach europejskich / 
Służba cywilna w Polsce i w instytucjach 
Unii Europejskiej / Społeczeństwo 
cyfrowe i e-administracja w Unii  
Europejskiej  

prof. dr hab. J. 
Wojnicki  

 
dr hab. M.Grabowska  

 
dr K. Mroczka  

  
 
wszyscy rozliczeni 
 
 
wszyscy rozliczeni 
 
wszyscy rozliczeni 

JW: przedmiot kończy się zaliczeniem na 
ocenę (kolokwium ustne na Google Meet). 
lista zagadnień do kolokwium została 
udostępniona studentom  
  
MG: Wszyscy uczestnicy zaliczyli przedmiot w 
pierwszym terminie.  
  
KM: studenci rozliczeni z przedmiotu 

 

Przedmioty monograficzne z zakresu 
mediów w Europie: Media w procesie 
integracji europejskiej /  

prof. dr hab. E. Stasiak-
Jazukiewicz  

semestr rozliczony; zaliczenia 

wpisane do USOS/wszyscy 
rozliczeni 

 

Polityka medialna Unii Europejskiej  
prof. dr hab. E. Stasiak-

Jazukiewicz  

semestr rozliczony; zaliczenia 

wpisane do USOS/wszyscy 
rozliczeni 

 

  

  

  

  

  

EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE, STUDIA I STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM  

  

III ROK STUDIÓW  

  

przedmiot  wykładowca  
data i godzina 

zaliczenia/egzaminu  
forma egzaminu/zaliczenia (stacjonarna/zdalna), 

narzędzie przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia  



udział w życiu 
gospodarczo-społecznym  dr M. Kurkowska  

Indywidualnie mailem do końca 
sesji poprawkowej. zdalnie - indywidualnie  

aplikacje o fundusze 
europejskie  

P. Szczepańska  
 03.09.2021 godz. 16:00 Egzamin pisemny zdalny w formularzach Google  

Classroom  

pluralizm systemów 
gospodarczo-społecznych 

dr hab. P. Kozłowski  wszyscy rozliczeni zaliczenie na podstawie przesłanych esejów  

problemy i wyzwania 
globalne  dr hab. Bogdan Góralczyk  

kontakt indywidualny, wcześniej  
proszę o mail (01-03.09.2021 
godz od 15:00-18:00) 

 egz ustny, przez google meet 

stosunki Unii  

Europejskiej z krajami  

Azji Centralnej i Kaukazu  
dr hab. D. Chmielowska  8.09. 2021 r. godz. 11.00-12.00 

indywidualnie pok. 2012 w CE, po mailowym ustaleniu 
godziny przybycia 

Europejskie kody 
kulturowe  dr M. Kurkowska  

8.06.2021 (wtorek)  zaliczenie ustne w Zoom - godzina ustalana 
indywidualnie  

seminarium licencjackie  

dr hab. K. Zajączkowski dr 
J. Plaňavová- 
Latanowicz dr 

M. Pacek  
dr hab. M. Grabowska 

prof. dr hab. W.  
Czapliński dr hab. P. 

Kozłowski  
dr B. Górka-Winter prof. 

dr hab. W. Sadurski  

  

Indywidualnie  

   



  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów ogólnouniwersyteckich i zajęć dla studentów Erasmusa prowadzonych przez Centrum Europejskie 

Uniwersytetu Warszawskiego  

  

przedmiot   prowadzący zajęcia   data i godzina zaliczenia/egzaminu  
forma egzaminu/zaliczenia  

(stacjonarna/zdalna), narzędzie 
przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia  

Od Aten do Brukseli  dr hab. O. Barburska  wszyscy rozliczeni w I terminie  semestr rozliczony; zaliczenia wpisane do USOS 



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

prof. dr hab. W. 
Sadurski  

kontakt indywidualny mailowy  

Ideowe fundamenty Europy  
dr hab. P. Kozłowski  wszyscy rozliczeni zaliczenie na podstawie przesłanych esejów  

Europejski kanon filmowy  dr M. Kurkowska  
w trakcie egzaminu,oceny będą wstawione w I 
terminie  

Information warfare, fake 
news, deep fake - modern 
threats to security  

dr B. Górka-Winter  wszyscy rozliczeni ostateczny termin oddania prezentacji  

Ład światowy po pandemii  
prof. dr hab. B. 

Góralczyk  
kontakt indywidualny, wcześniej  proszę o 
mail (01-03.09.2021 godz od 15:00-18:00) 

egz ustny, przez google meet  

Rebellion or Populism - the 
rise of social unrest in 
contemporary Europe  

dr hab. M. Rakusa-
Suszczewski  

wszyscy rozliczeni 
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej, 
przesłanej na adres e mail prowadzącego.   

Strategic gaming in conflict 
stabilisation  

dr hab. A. Dziewulska   10 września 2021  Esej przesłany e-mailem. 

EU Migration and Asylum 
Law  

dr J. Plaňavová-
Latanowicz  

 1 września 2021 r. 9.00   

Human Rights Protection in 
Europe  

dr M. Mrowicki  indywidualny kontakt mailowy  egzamin ustny 

Trends and Challenges in 
International Security  

dr B. Górka-Winter  wszyscy rozliczeni ostateczny termin oddania eseju  

  


