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Nazwa
przedmiotu
Polityka
zagraniczna
i
bezpieczeństwa
Unii Europejskiej
Przestrzeń
wolności,
bezpieczeństwa i
sprawiedliwości
Unii Europejskiej

Prowadzący

Zdalna forma prowadzenia zajęć

Prof. dr hab. Joanna StarzykSulejewska

Zadania wraz z literaturą zostały wysłane studentom online. Prowadząca odsyła studentom zadania wraz z
komentarzem. Stały kontakt mailowy ze studentami

Dominika Harasimiuk

Za pośrednictwem USOS do studentów została przesłana
prezentacja z zajęć. Dodatkowo studenci otrzymali zadanie
do pracy samodzielnej z wyznaczonym terminem odesłania
do Prowadzącej. Gotowość do prowadzenia zajęć online z
wykorzystaniem Google Meet lub skype.
Bieżący kontakt mailowy ze studentami poprzez USOSa.
Realizacja zajęć zdalnie – on-line

Podstawy
Mgr Agata Krencik
statystyki
Prawo
Unii Prof. dr hab.
Europejskiej I
K.A.Wojtaszczyk (wykład)/
dr Karolina Boiret
(ćwiczenia)

Prof. dr hab.K.A.Wojtaszczyk
Studentom została przekazana poprzez USOS informacja
dot. zagadnień do opracowania wraz z tematami prac
pisemnych oraz literaturą. Prace zostaną w późniejszym
terminie sprawdzone i ocenione.
Dr K. Boiret - studenci co tydzień w dniu zajęć otrzymują
mailowo materiały do przeczytania razem z zestawem pytań
do samodzielnego opracowania tematu, wskazujące
studentom, na co powinni zwrócić szczególną uwagę.
Ponadto, studenci co tydzień zobowiązani są dostarczyć
Prowadzącemu pisemną odpowiedź na wskazane pytanie z
zakresu opracowywanego tematu, która podlega ocenie,
pozwala na monitorowanie postępów i zobowiązuje
studentów do pracy na bieżąco
Polityki
Unii Dr hab. Justyna
Co tydzień przesyłana jest studentom poprzez USOS treść
Europejskiej
Miecznikowska (wykład i
wykładu w formie pisemnej oraz inne dodatkowe materiały
ćwiczenia )
Osoby, które na ćwiczeniach przewidzianych w terminie
11.03-14.04.2020 miały wygłosić referat - zostały
poproszone o przesłanie prezentacji multimedialnej oraz
pisemnej wersji referatu do mnie. Po akceptacji, naniesieniu
ewentualnej korekty - referat zostanie przesłany do całej
grupy. Wszystkie osoby, które mają przygotować referat
uzyskają wskazówki dot. literatury (zostanie ona przesłana
przeze mnie on-line). Do studentów zostały przesłane
zadania on-line - polegające na napisaniu eseju naukowego
( na temat do wyboru) we wskazanym terminie na realizację
tego zadania. Wraz z tematem eseju została nadesłana
niezbędna literatura, linki do pomocnych stron
internetowych, fragmenty prezentacji oraz szczegółowe
wytyczne dotyczące zasad pisania eseju naukowego.
Nadesłane prace studentów będą do nich odsyłane wraz
oceną i komentarzem dot. zadania.
Przedmioty do wyboru
Polityka medialna Prof. dr hab. E.StasiakStały kontakt mailowy Prowadzącej ze studentami .
w
Unii Jazukiewicz
Poprzez maila wysyłane są materiały niezbędne do
Europejskiej
pozyskania wiedzy oraz zadania do realizacji indywidualnej
Ochrona
Dr Karolina Boiret
Studenci otrzymują prezentację PowerPoint na dany temat
konsumenta w
oraz zestaw pytań do samodzielnego opracowania w
Unii Europejskiej
oparciu o prezentację.
Stosunki
Dr Marko Babić
Studenci przesyłają zrealizowane zadania on-line – do całej

zewnętrzne UE

Regionalizm w
Europie

Prof. dr hab. T. G. Grosse

grupy przesyłane są pytania problemowe dot. prezentacji
oraz przekazanej przez Prowadzącego literatury.
Prowadzący pozostaje ze studentami w stałym kontakcie
mailowym.
Prezentacje i referaty studentów (przypisane do
konkretnych zajęć) zostaną przesłane mailem, a następnie
sprawdzone i skorygowane przez Prowadzącego
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Zdalna forma prowadzenia zajęć

Na każde zajęcia zaplanowane zagadnienia, które będą
przedmiotem dyskusji podczas zajęć realizowanych na
platformie Google meet. Stały kontakt on-line ze
studentami
Systemy medialne Prof. dr hab. Ewa Stasiak Stały kontakt mailowy Prowadzącej ze studentami .
w Europie
Jazukiewicz
Poprzez maila wysyłane są materiały niezbędne do
pozyskania wiedzy oraz zadania do realizacji
indywidualnej
Marketing
Dr hab. Marta Witkowska
Na każde zajęcia w programie zajęć przygotowane były
europejski
zagadnienia, które będą przedmiotem dyskusji, w trakcie
zajęć kontakt ze studentami na platformie Google meet –
celem
omówienia
zagadnień i
przeprowadzenia
dyskusji. Stały kontakt on-line ze studentami
Warsztaty
Dr hab. Spasimir Domaradzki Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć Prowadzący
europejskie
deklaruje że realizacja zajęć będzie kontynuowana po
przywróceniu regularnych zajęć.
Przedmioty do wyboru
Dylematy
Dr hab. Marta Witkowska
Na każde zajęcia zaplanowane zagadnienia, które będą
integracji
przedmiotem dyskusji podczas zajęć realizowanych na
europejskiej
platformie Google meet. Stały kontakt on-line ze
studentami
Służba cywilna w Dr Kamil Mroczka
Gotowość do prowadzenia kursów elearningowych. Stały
Polsce
i
kontakt on-line ze studentami
instytucjach UE
Rynek pracy w Dr Jadwiga Nadolska
Zajęcia realizowane przez platformę COME.
Unii Europejskiej
Studenci otrzymali mailowo opracowane przez Prowadzącą
materiały dydaktyczne do zapoznania się i zadania do
wykonania do dwóch tematów w ramach tego przedmiotu.
Wszystkie zadania zostaną sprawdzone i z indywidualnym
komentarzem oraz informacją o uzyskanej punktacji
odesłane studentom. Studenci otrzymają też zbiorczy
komentarz do wykonanych zadań.
Małe i średnie Dr Irina Pavlenko
Studenci otrzymali 2-3 indywidualne zadania na cały
przedsiębiorstwa
semestr, w zależności od przedmiotu. Zgodnie z
w
Unii
harmonogramem wysyłają zrealizowane zadania mailem.
Europejskiej
Prowadząca jest w stałym mailowym oraz poprzez USOS
kontakcie ze studentami
Seminarium
Dr Jadwiga Nadolska
Studenci otrzymali przesłane mailem materiały do
licencjackie
przestudiowania i zadania do realizacji. Prowadząca ma
stały kontakt mailowy z seminarzystami
Seminarium
Dr Karlina Boiret
Prowadzący jest w stałym kontakcie ze studentami, którzy
licencjackie
nadsyłają kolejne fragmenty prac. Promotor nanosi uwagi
do dokumentu i odsyła studentom.
Procedury
Dr hab. Marta Witkowska
decyzyjne w Unii
Europejskiej

Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie

Dr hab. Jarosław Filip Czub

Prowadzący jest w stałym kontakcie ze studentami poprzez
USOS i maila, sprawdzanie nadesłanych prac i odsyłanie
ich z komentarzem do studentów
Dr hab. Piotr Wawrzyk
Do 20 marca zwolnienie
Odsyłanie fragmentów pracy wraz z komentarzem
Dr Wojciech Lewandowski
Konsultacje mailowe. Studenci otrzymają uwagi dotyczące
ich prac mailem, a sugestie zmian w ich tekstach zostaną
opisane w trybie śledzenia zmian.
Dr Izolda Bokszczanin - Prowadząca jest w stałym kontakcie ze studentami poprzez
Gołaś
USOS i maila, sprawdza nadesłane prac i odsyła z
komentarzem do studentów
Dr hab. Łukasz Zamęcki
Prowadzący jest w kontakcie mailowym ze studentami.
Przeprowadza ponadto rozmowy indywidualne na temat
postępu w pisaniu pracy
Dr Vadym Zheltovsky
Studenci na bieżąco wysyłają fragmenty prac
dyplomowych, które są omawiane indywidualnie (przez
email lub telefonicznie).
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Nazwa
przedmiotu

Prowadzący

Instytucje UE

Dr hab. Piotr Tosiek
(wykład) / dr Vadym
Zhletovsky (ćwiczenia)

System polityczny
RP

Prof. dr hab. Jacek
Wojnicki

Rynek europejski

Joanna Gocłowska-Bolek

Logika

Magda Welle

Polska w UE

Dr Marko Babić

Systemy
podatkowe państw
europejskich

Dr Irina Pavlenko-

Obrót gospodarczy
w RP

Dr Robert Staniszewski

Forma prowadzenia zajęć (zdalne)
Dr hab. Piotr Tosiek – pozostaje w bieżącym kontakcie ze
wszystkimi studentami - co tydzień przesyłana jest
studentom
poprzez USOS treść wykładu w formie
pisemnej oraz inne dodatkowe materiały (przez USOS);
dr Vadym Zhletovsky zajęcia realizowane poprzez Google
Meet
Studentom zostały przekazane on-line tematy związane z
realizowanymi treściami programowymi do trzech prac
tygodniowych (minimum 4 strony) – czas realizacji do
końca marca br. Stały kontakt mailowy ze studentami
Gotowość prowadzenia zajęć on-line (na platformie
Kampus oraz poprzez Google Meet):
Praktyczne zadania zostaną przesłane studentom na maila.
Zadania będzie można konsultować z Prowadząca drogą
mailowa w czasie rzeczywistym zajęć. Systematycznie, co
tydzień, będzie przesyłana studentom treść zajęć drogą
mailową wraz z zadaniami praktycznymi. Prowadząca
pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami w
czasie rzeczywistym zajęć, również przez aplikację skype
po ówczesnym umówieniu się drogą mailową.
Studenci przesyłają zrealizowane zadania on-line – do całej
grupy przesyłane są pytania problemowe dot. prezentacji
oraz przekazanej przez Prowadzącego literatury. Stały
kontakt mailowy ze studentami
Studenci otrzymali 2-3 indywidualne zadania na cały
semestr, w zależności od przedmiotu. Zgodnie z
harmonogramem wysyłają zrealizowane zadania mailem.
Prowadząca jest w stałym mailowym oraz poprzez USOS
kontakcie ze studentami
Realizacja zajęć na platformie e-lerning Kampus/ COME
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Nazwa
przedmiotu

Prowadzący

Forma prowadzenia zajęć (zdalne)

Prawo UE II

Polityki UE

Prawa pracownicze

Prawa obywatela
UE w praktyce
Budżet UE

Służba cywilna w
UE
Etykieta i protokół
dyplomatyczny
Firma na rynku
europejskim
Małe i średnie
przedsiębiorstwa

Studenci co tydzień w dniu zajęć otrzymują mailowo
materiały do przeczytania (np. orzecznictwo i akty prawne)
razem z zestawem pytań do samodzielnego opracowania
tematu, wskazujące studentom, na co powinni zwrócić
szczególną uwagę. Ponadto, studenci co tydzień
zobowiązani są dostarczyć Prowadzącemu pisemną
odpowiedź na wskazane pytanie z zakresu
opracowywanego tematu, która podlega ocenie, pozwala na
monitorowanie postępów i zobowiązuje studentów do pracy
na bieżąco.
Co tydzień przesyłana jest studentom poprzez USOS treść
Dr hab. Justyna
wykładu
w formie pisemnej oraz inne dodatkowe materiały
Miecznikowska (wykład
(przez
USOS)
i ćwiczenia )
Osoby, które na ćwiczeniach przewidzianych w terminie
11.03-14.04.2020 miały wygłosić referat - zostały
poproszone o przesłanie prezentacji multimedialnej oraz
pisemnej wersji referatu do mnie. Po akceptacji, naniesieniu
ewentualnej korekty - referat zostanie przesłany do całej
grupy. Wszystkie osoby, które mają przygotować referat
uzyskają wskazówki dot. literatury (zostanie ona przesłana
przeze mnie on-line). Do studentów zostały przesłane
zadania on-line - polegające na napisaniu eseju naukowego
( na temat do wyboru) we wskazanym terminie na realizację
tego zadania. Wraz z tematem eseju została nadesłana
niezbędna literatura, linki do pomocnych stron
internetowych, fragmenty prezentacji oraz szczegółowe
wytyczne dotyczące zasad pisania eseju naukowego.
Nadesłane prace studentów będą do nich odsyłane wraz
oceną i komentarzem dot. zadania.
Dr Jarosław Szczepański Prowadzący udostępnił studentom on-line swój podręcznik
oraz przesłał zadania do realizacji – co 2 tygodnie
organizowane będzie spotkanie on-line w czasie
rzeczywistym celem omówienia oraz wyjaśnienia
problematyki z Prowadzącym. Stały kontakt mailowy ze
studentami
Realizacja zadań praktycznych przez studentów – następnie
Dr hab. Marta
korekta i komentarz przesłany przez Prowadzącą on-line do
Witkowska
każdego studenta dot. wykonanego zadania. Stały kontakt
mailowy ze studentami
Studenci otrzymali 2-3 indywidualne zadania na cały
Dr Irina Pavlenko
semestr, w zależności od przedmiotu. Zgodnie z
harmonogramem wysyłają zrealizowane zadania mailem.
Prowadząca jest w stałym mailowym oraz poprzez USOS
kontakcie ze studentami
Specjalność : Praca w instytucjach UE
Gotowość do prowadzenia kursów elearningowych. Stały
Dr Kamil Mroczka
kontakt on-line ze studentami
Dr hab. Karina Marczuk Zajęcia realizowane poprzez e-lerning na platformie
Campus
Specjalność: Fundusze UE i przedsiębiorczość
Prezentacja prac studentów (realizacja wyznaczonych
Dr hab. J. F. Czub
zadań)przez platformę Google meet, stały kontakt ze
studentami poprzez USOS i maila
Studenci otrzymali 2-3 indywidualne zadania na cały
Dr Irina Pavlenko
semestr, w zależności od przedmiotu. Zgodnie z
harmonogramem wysyłają zrealizowane zadania mailem.
Prowadząca jest w stałym mailowym oraz poprzez USOS
kontakcie ze studentami

Dr Karolina Boiret

Europeistyka – integracja europejska, III rok, profil praktyczny (semestr letni 2019/2020
Nazwa
przedmiotu
Procedury
decyzyjne w Unii
Europejskiej
Koordynacja
polityk unijnych w
państwach
europejskich

Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
Seminarum
licencjacckie

Prowadzący

Forma prowadzenia zajęć (zdalne)

Realizacja zadań praktycznych przez studentów – następnie
korekta i komentarz przesłany przez Prowadzącą on-line do
każdego studenta dot. wykonanego zadania. Stały kontakt
mailowy ze studentami
Dr hab. Justyna
Osoby, które na ćwiczeniach przewidzianych w terminie
Miecznikowska
11.03-14.04.2020 miały wygłosić referat - zostały
poproszone o przesłanie prezentacji multimedialnej oraz
pisemnej wersji referatu do mnie. Po akceptacji, naniesieniu
ewentualnej korekty - referat zostanie przesłany do całej
grupy. Wszystkie osoby, które mają przygotować referat
uzyskają wskazówki dot. literatury (zostanie ona przesłana
przeze mnie on-line). Do studentów zostały przesłane
zadania on-line - polegające na napisaniu eseju naukowego
( na temat do wyboru) we wskazanym terminie na realizację
tego zadania. Wraz z tematem eseju została nadesłana
niezbędna literatura, linki do pomocnych stron
internetowych, fragmenty prezentacji oraz szczegółowe
wytyczne dotyczące zasad pisania eseju naukowego.
Nadesłane prace studentów będą do nich odsyłane wraz
oceną i komentarzem dot. zadania.
Dr Jadwiga Nadolska
Studenci otrzymali przesłane mailem materiały do
przestudiowania i zadania do realizacji. Prowadząca ma
stały kontakt mailowy z seminarzystami
Dr Karlina Boiret
Prowadząca jest w stałym kontakcie ze studentami, którzy
nadsyłają kolejne fragmenty prac. Promotor nanosi uwagi
do dokumentu i odsyła studentom.
Dr hab. Jarosław Filip Czub Prowadzący jest w stałym kontakcie ze studentami poprzez
USOS i maila, sprawdzanie nadesłanych prac i odsyłanie
ich z komentarzem do studentów
Dr hab. Piotr Wawrzyk
Do 20 marca zwolnienie
Konsultacje mailowe - sprawdzanie nadesłanych prac i
odsyłanie ich z komentarzem do studentów
Dr Wojciech Lewandowski Konsultacje mailowe. Studenci otrzymają uwagi dotyczące
ich prac mailem, a sugestie zmian w ich tekstach zostaną
opisane w trybie śledzenia zmian
Dr Izolda Bokszczanin - Studenci na bieżąco wysyłają fragmenty prac
Gołaś
dyplomowych, które są omawiane indywidualnie (przez
email)
Dr hab. Łukasz Zamęcki
Prowadzący jest w kontakcie mailowym ze studentami.
Przeprowadza ponadto rozmowy indywidualne na temat
postępu w pisaniu pracy
Dr Vadym Zhletovskyy
Studenci na bieżąco wysyła fragmenty prac dyplomowych,
które są omawiane indywidualnie (przez email lub
telefonicznie).
Dr hab. Marta Witkowska

