
Politologia  I i II 

stopnia  studia 

zaoczne  

 

Rok studiów I 

stopnia 

Nazwa przedmiotu 

 

Prowadzący Sposób realizacji 

przedmiotu podczas 

zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w sali (do 

14 kwietnia nie odbędą się 

2 zjazdy w dniach 21-22 

marca oraz 4-5 kwietnia) 

I Nauka o bezpieczeństwie Dr hab. Michał Brzeziński e-learning na platformie 

COME 

I Lektorat z jęz. 

angielskiego B1a 

Mgr Krzysztof 

Wideryński 

e-lektorat w e-learningu 

I Lektorat z jęz. 

angielskiego B1b 

Mgr Paweł Ozyra e-lektorat w e-learningu 

I  Społeczeństwo polskie. 

Historia i współczesność 

Dr hab. Anna Szustek 

Dr hab. Sebastian 

Kozłowski 

e-learning na platformie 

COME 

I Psychologia społeczna Dr hab. E. Marciniak e-learning na platformie 

COME 

I Historia powszechna 

ćwiczenia 

Dr Marek Nadolski e-learning na platformie 

COME 

I  Administracja publiczna Dr Andżelika  Mirska Stała interakcja ze 

studentami. Indywidualny 

kontakt mailowy z każdym 

studentem z osobna: 

wyznaczane zadania, 

przekazywane materiały 

dydaktyczne, oceniane i 

komentowane 

otrzymywane prace 

studenckie. 

I System prawa RP Prof. dr hab. Izabela 

Malinowska 

Stały kontakt mailowy ze 

studentami, przesyłanie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych. 

I Technologie informacyjne Dr hab. Daniel Mider Stream na YouTube oraz 

czat na żywo, 

indywidualne konsultacje z 

użyciem Skype, ćwiczenia 

przesyłane mailem 

 

I Filozofia polityki Prof. dr hab. Tomasz Żyro Zajęcia prowadzone przy 

pomocy Skype’a 

II Samorząd terytorialny Prof. dr hab. Jolanta 

Itrich-Drabarek 

e-learning na platformie 

COME 

II  Lektorat jęz. angielskiego 

B2a 

Mgr Dorota Jurczyk e-lektorat w e-learningu 

II System polityczny RP Dr hab. Tomasz Słomka Zdalne prowadzenie zajęć 

Google Meet, stały kontakt 

mailowy ze studentami, 

przesyłanie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

II Partie i systemy partyjne Dr Małgorzata 

Kaczorowska 

Stała interakcja mailowa 

ze studentami, 

przekazywanie materiałów 

dydaktycznych i zadań do 

wykonania w grupach lub 

parach, co podlega ocenie 



+ zajęcia w czasie 

rzeczywistym Google 

Meet 

II Integracja europejska Prof. dr hab. K.A. 

Wojtaszczyk 

Studenci otrzymali 

mailowo zagadnienia do 

opracowania oraz tematy 

prac pisemnych wraz  z 

literaturą, które będą w 

późniejszym terminie 

oceniane 

II  Modernizacja 

administracji 

Prof. dr hab. Grzegorz 

Rydlewski 

Praca zdalna ze  

studentami w rytmie: 

materiały wysłane na 

USOS, pytania związane z 

tymi materiałami 

adresowane do 

poszczególnych 

wyodrębnionych grup i 

oczekiwanie, że 

odpowiedzi trafią na mój 

adres elektroniczny i dadzą 

możliwość komentarza lub 

też - gdy ich jakość będzie 

ok - przesłania innym stud.  

II Konflikty współczesnego 

świata 

Dr hab. Anna Sroka Stały kontakt mailowy ze 

studentami. Zajęcia zdalne 

– Google Meet 

II Myśl polityczna Prof. dr hab. Krzysztof 

Pieliński 

Praca przez usos mail.  

1. Prowadzący zastępuje 

poleconą studentom w 

sylabusie literaturę w 

formie tradycyjnej e-

tekstami, w razie 

możliwości przesyłając im 

oryginalne teksty 

źródłowe; 

2. tam gdzie jest to z 

różnych powodów 

niemożliwe,  przesyłanie 

studentom rozszerzonych 

konspektów wygłaszanych 

przez Prowadzącego 

wykładów. 

 

 

III Seminarium licencjackie  Dr Urszula Kurcewicz Samokształcenie 

kierowane. Stały kontakt  z 

seminarzystami, 

przesyłanie plików ze 

sprawdzonymi 

fragmentami pracy 

dyplomowej 

III Konflikty 

bliskowschodnie (OGUN) 

Dr Marek Nadolski e-learning na platformie 

COME 

III Retoryka i erystyka Dr Olgierd Annusewicz zajęcia oraz dyżur online 

poprzez platformę Google 

Meet. Studenci są o tym 

powiadamiani poprzez 

usos oraz Google 

Calendar.  



III Kampanie wyborcze Dr Bartłomiej Biskup Realizacja zdalna – Google 

Meet 

III Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (OGUN) 

Dr hab. Jerzy 

Szczupaczyński 

e-learning na platformie 

COME 

III Badania rynku 

wyborczego 

Dr Tomasz Godlewski Kontakt mailowy ze 

studentami. Realizacja 

zajęć przez USOSmail 

III Kreowanie wizerunku Dr Bartłomiej Biskup Realizacja zdalna – Google 

Meet 

Rok studiów II 

stopnia 

   

I Warsztaty źródłoznawcze 

I 

Dr Urszula Kurcewicz Forma zdalnego 

samokształcenia 

kierowanego za 

pośrednictwem USOS. 

Zgodnie z ilością godzin na 

poszczególnych zjazdach: 

w tych terminach studenci 

otrzymują maile z 

wytycznymi i materiałami 

dydaktycznymi oraz 

zadaniami do wykonania w 

ramach pracy własnej i 

odesłania do prowadzącego 

zajęcia. (szkolenia 

elektroniczne dla 3 

zjazdów, gdyż dochodzi 

odrobienie zajęć z 7 marca) 

 

Archiwizacja w formie 

elektronicznej ogółu 

materiałów dydaktycznych 

i  korespondencji 

prowadzonej w ramach 

zdalnego procesu 

dydaktycznego. 

I Propedeutyka 

infobrokeringu 

politycznego 

Dr hab. Daniel Mider -Stream na YouTube (live 

w godzinach zajęć) 

- indywidualne 

konsultacje/instruktaż: 

Skype 

- zdalna, profesjonalna 

ingerencja/instruktaż na 

komputerze/telefonie 

studenta: TeamViewer 

 

I Polityka zagraniczna RP Dr hab. Maciej Raś Wypada jeden wykład – 

prowadzący zastanawia się 

nad transmisją wykładu 

online lub 

readings+analiza/esej. 

Prowadzący poinformuje 

studentów. 

I Zarządzanie wiedzą Dr Bohdan Kaczmarek Zajęcia online 

I Politologia organizacji Dr Bohdan Kaczmarek Zajęcia online 

I Współczesna myśl 

polityczna 

Dr hab. Leszek Nowak Zajęcia prowadzone w 

sposób zdalny: kontakt 

przez usos mail - wysłanie 

materiałów do 



samodzielnej pracy 

zadaniowej w domu. 

I Decydowanie polityczne Prof. dr hab. Grzegorz 

Rydlewski 

Praca ze  studentami w 

rytmie: materiały  (pdf, 

prezentacje) wysłane na 

USOS, pytania związane z 

tymi materiałami 

adresowane do 

poszczególnych 

wyodrębnionych grup i 

oczekiwanie, że 

odpowiedzi trafią na adres 

elektroniczny 

Prowadzącego i dadzą 

możliwość komentarza lub 

też - gdy ich jakość będzie 

ok - przesłania innym stud.  

II Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (OGUN) 

Dr hab. Jerzy 

Szczupaczyński 

e-learning na platformie 

COME 

II Konflikty 

bliskowschodnie (OGUN) 

Dr Marek Nadolski e-learning na platformie 

COME 

II Seminarium magisterskie Dr hab. Filip Pierzchalski Stały kontakt mailowy z 

seminarzystami, 

przesyłanie plików z 

kolejnymi rozdziałami 

prac dyplomowych i ich 

recenzjami 

II Seminarium magisterskie Dr Urszula Kurcewicz Samokształcenie 

kierowane. Stały kontakt z 

seminarzystami, 

przesyłanie plików z 

kolejnymi rozdziałami 

prac dyplomowych i ich 

recenzjami 

II Współczesne teorie 

państwa 

Dr hab. Filip Pierzchalski Realizacja zdalna przez e-

mail: wysyłanie 

materiałów dydaktycznych 

i zadań oraz zaleceń 

II Gry decyzyjne i 

symulacje polityczne 

Dr hab. Jacek Ziółkowski Stały kontakt mailowy ze 

Studentami. Przesyłanie 

drogą elektroniczną 

materiałów dydaktycznych 

i zadań do realizacji w 

domu. 

 

II Partycypacja polityczna Dr hab. Jacek Ziółkowski Stały kontakt mailowy ze 

Studentami. Przesyłanie 

drogą elektroniczną 

materiałów dydaktycznych 

i zadań do realizacji w 

domu. 

 

 

 


