
Politologia 

stacjonarna I 

stopnia  

 

Rok studiów 

Nazwa przedmiotu 

 

Prowadzący Sposób realizacji 

przedmiotu podczas 

zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w sali  

I Nauka o 

bezpieczeństwie 

Dr hab. Michał 

Brzeziński 

Kontakt mailowy. Praca 

zdalna ze studentami 

poprzez USOS. 

Przesyłanie skanów 

materiałów (teksty 

autorstwa 

Prowadzącego), zaleceń 

oraz pytań i informacja 

zwrotna. 

I Najnowsza historia 

polityczna Polski II 

wykład + ćwiczenia 

Dr hab. Daniel Przastek Zajęcia zdalne z 

wykorzystaniem Google 

Meet 

I Najnowsza historia 

polityczna Polski II 

ćwiczenia 

Dr Seweryn Dmowski Zajęcia realizowane 

przy użyciu grupowego 

połączenia w aplikacji 

Messenger 

I System prawa RP Prof. dr hab. Izabela 

Malinowska 

Stały kontakt mailowy ze 

studentami, przesyłanie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych. 

I  Społeczeństwo polskie. 

Historia i 

współczesność 

Dr hab. Anna Szustek Zajęcia prowadzone 

majlowo przez USOS. 

Materiały na zajęcia i 

polecenia dla studentów 

zostały przekazane za 

okres do 14 kwietnia. 

I Psychologia społeczna Dr hab. Ewa Marciniak Przedmiot realizowany 

w następujący sposób: 

1 faza: studenci 

otrzymali pisemne 

zadania 

2 faza: poszczególne 

grupy w czasie zajęć 

rzeczywistych będą 

miały konsultacje via 

polecane przez Panią 

Dziekan komunikatory 

3. faza: studenci 

otrzymają pisemne 

zadania 

4. faza: ponowne 

konsultacje 

I Historia powszechna 

ćwiczenia 

Dr Marek Nadolski Realizacja 

treści programowych 

drogą mailową. 

Literatura jest 

dostępna w Internecie, 

studenci dostaną do 

wykonania  zadania 



pisemne, wszystko 

zostanie, zgodnie z 

zaleceniami 

zarchiwizowane.  

I  Administracja 

publiczna 

Dr Angelika 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 Technologie 

informacyjne 

dr Ewa Madalińska-

Bugaj 

Marta Wiśniewska 

Zajęcia zdalne z 

wykorzystaniem 

różnych narzędzi (np. 

Moodle, Google Meet), 

zgodnie z informacją 

przekazaną przez 

prowadzących. 

II System społeczno-

gospodarczy RP 

Dr hab. Anna Szustek Zajęcia prowadzone 

mailowo przez USOS. 

Materiały na zajęcia i 

polecenia dla studentów 

zostały przekazane za 

okres do 14 kwietnia. 

II Samorząd terytorialny Prof. dr hab. Jolanta 

Itrich-Drabarek 

e-learning na platformie 

COME 

II Podstawy zarządzania  Dr hab. Jerzy 

Szczupaczyński 

e-learning na platformie 

COME 

II Polska myśl polityczna Dr hab. Filip Ilkowski Zdalne prowadzenie 

zajęć Google Meet 

II Współczesne systemy 

polityczne 

Dr Anna Materska-

Sosnowska 

Zajęcia na platformie 

kampus.come.uw.edu.pl 

II Systemy wyborcze Prof. dr hab. Joachim 

Osiński 

Przedmiot realizowany 

w drodze elektronicznej 

email. Przesyłanie przez 

USOS materiałów 

dydaktycznych, zadań 

dla studentów, 

formułowanie uwag, 

pytań, odpowiedzi, 

ocen. 

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 



przez polecane 

komunikatory 

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 Marek Nadolski Realizacja 

treści programowych 

drogą mailową. 

Literatura jest 

dostępna w Internecie, 

studenci dostaną do 

wykonania  zadania 

pisemne, wszystko 

zostanie, zgodnie z 

zaleceniami 

zarchiwizowane.  

II Etyka w polityce Dr hab. Leszek Nowak  Studentom przesłano 

materiały do nauki i 

systematycznej lektury. 

Część materiału 

studenci muszą zaliczyć 

w formie esejów, które 

są zobowiązani 

przesyłać regularnie 

majlem, inne 

materiały  będą 

przydatne do 

kolokwium. 

II Myśl polityczna Dr hab. Leszek Nowak Praca zdalna polegająca 

na: Prowadzący  i 

studenci korzystają z 

jednej antologii tekstów 

źródłowych, 

prowadzący zalecił 

przesyłanie raz w 



tygodniu mini-eseju, 

będącego 

sprawozdaniem z 

lektury. Podał 

szczegółowe wytyczne, 

jakie kwestie powinien 

uwzględniać esej. 

Już otrzymał pierwsze 

eseje i systematycznie 

przesyła studentom swój 

komentarz do nich. 

 

II Myśl polityczna Prof. dr hab. Tomasz 

Żyro 

Metoda mieszana. 

Studenci grupy pracują 

przy pomocy USOS i 

poczty (notatki, prace na 

temat, kolokwium w 

czasie realnym). 

Następne zajęcia przy 

pomocy Skype'a. 

II  System polityczny RP Dr hab. Tomasz 

Słomka 

Zajęcia zdalne z 

wykorzystaniem Google 

Meet 

II Cywilizacje świata Prof. dr hab. Wojciech 

Jakubowski 

Kontakt ze studentów 

przez USOS, przesyłanie 

materiałów. 

III Seminarium 

licencjackie  

Dr hab. Daniel Przastek Konsultacje 

indywidualne z 

wykorzystaniem Skype 

III Seminarium 

licencjackie 

Dr hab. Natalia Letki Prezentacje studentów 

dotyczące postępów 

prac z użyciem Zoom 

III Seminarium 

licencjackie 

Dr Tomasz Godlewski Stała interakcja z 

uczestnikami poprzez: 

indywidualny kontakt 

telefoniczny, 

USOSmail, grupa na 

Facebooku.  

Google Meet 

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 Ustroje wybranych 

państwa 

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 



przez polecane 

komunikatory (Google 

Meet) 

III Kampanie wyborcze Dr Bartłomiej Biskup Realizacja zdalna – 

Google Meet 

III Seminarium 

licencjackie 

Dr Marcin Tobiasz Stały zdalny kontakt z 

seminarzystami. 

Przesyłanie plików z 

recenzjami kolejnych 

rozdziałów. 

III Seminarium 

licencjackie 

Dr Seweryn  Dmowski Realizacja przy użyciu 

funkcji scalania 

połączeń w telefonie 

iPhone 

III Seminarium 

licencjackie 

Dr hab. Daniel Mider Stały zdalny kontakt z 

seminarzystami 

III Badania rynku 

wyborczego 

Dr Tomasz Godlewski Realizacja zdalna – 

Google Meet 

III Kreowanie wizerunku Dr Bartłomiej Biskup Realizacja zdalna – 

Google Meet 

III Tożsamość ustrojowa 

państw współczesnych 

Dr hab. Tomasz 

Słomka 

Zajęcia zdalne – Google 

Meet 

III Instytucje ochrony 

prawnej 

Dr hab. Jacek Zaleśny Zajęcia zdalne - Goggle 

Meet oraz poczta email 

UW 

III Sprawowanie mandatu 

przedstawicielskiego 

Dr hab. Jacek Zaleśny Zajęcia zdalne - Goggle 

Meet oraz poczta email 

UW 

 


