
I rok II stopnia Politologia studia stacjonarne 

Przedmiot Forma Prowadzący Forma prowadzenia zajęć 

Public relations konwersatorium Dr Bartłomiej 
Biskup 

Zajęcia prowadzone 
zdalnie na Google Meet 

Public relations Konwersatorium Prof. dr hab. 
Grażyna Ulicka 

forma komunikacji: 
mejlowa  
(adresy mejlowe studentów 
zapisanych do grupy 
uzyskane przez usos) 
forma zajęć: 
przekazywanie grupie 
kilkustronicowych 
opracowań zawierających: 
prezentację tematyki 
danych zajęć, wskazanie 
głównych problemów z 
analizą stanowisk różnych 
badaczy, wskazówki 
dotyczące literatury oraz 
przekazanie zadań 
domowych do opracowania 
przez uczestników zajęć. 
Pierwszy materiał został 
przesłany 17 marca, jest 
kontakt z grupą. 
 

Politologia 
organizacji 

Konwersatorium  Doc. dr Bohdan 
Kaczmarek 

Zajęcia prowadzone on-line 

Proseminarium 
magisterskie 

ćwiczenia Dr hab. Filip 
Pierzchalski 

Indywidualne konsultacje 
on-line przy użyciu 
Messengera 

Proseminarium 
magisterskie 

ćwiczenia Dr hab. Elżbieta 
Kossewska 

Seminarium magisterskie 
prowadzone jest w stanie 
ciągłym, Prowadząca ma 
stały kontakt ze Studentem 
( wysyła literaturę i 
materiały niezbędne do 
pracy magisterskiej), 2, 3 
razy w tygodniu. Jest też 
możliwość kontaktu 
telefonicznego ( Student 
posiada numer telefonu i w 
sprawach związanych z 
pracą magisterską może się 
w każdej chwili zwrócić. 
 
 

Proseminarium 
magisterskie 

seminarium Prof. dr hab. 
Wojciech 
Jakubowski 

Kontakt ze studentów przez 
USOS, przesyłanie 
materiałów.  

Wywieranie 
wpływu w polityce 

wykład Dr Olgierd 
Annusewicz 

Online poprzez platformę 
Google Meet od wtorku 17 



marca. Studenci są o tym 
powiadamiani poprzez usos 
oraz Google Calendar 

Decydowanie 
polityczne 

wykład 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. 

Współczesna myśl 
polityczna 

Wykład Prof. dr hab. 
Tomasz Żyro 

Zajęcia przy pomocy Skype’a 

Historia instytucji 
politycznych 

Wykład Prof. dr hab. 
Wojciech 
Jakubowski 

Kontakt ze studentów przez 
USOS, przesyłanie 
materiałów.  
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Przedmiot Forma Prowadzący Forma prowadzenia zajęć 

Gospodarka i 
polityka 

konwersatorium Dr hab. Anna 
Szustek 

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny: 
kontakt przez usos mail. Materiały i 
zadania dla studentów przekazane 
zostały na okres do 14 kwietnia. 
Monitorowanie postępów studentów. 

Konwersatorium 
językowe B2+ 

konwersatorium Dr hab. Adam 
Szymański 

Zajęcia prowadzone on-line z użyciem 
narzędzi google oraz korespondencji 
mailowej. 

Konwersatorium  
językowe B2+ 

konwersatorium Dr Agnieszka 
Bejma 

Zajęcia on-line 

Gry decyzyjne i 
symulacje 
polityczne 

konwersatorium Dr hab. Jacek 
Ziółkowski 

Ze względu na charakter i specyfikę 
przedmiotu: Na razie przesyłanie 
studentom prezentacji z materiałem do 
pracy samodzielnej i materiałów 
źródłowych. Prowadzący liczy, że gdy 
zajęcia zostaną przywrócone będzie miał 
możliwość realizacji warsztatów, które 
wymagają kontaktu fizycznego. Gdyby 
przedłużył się okres odwołania zajęć w 
sali, Prowadzący przemyśli czy choćby 
cześć warsztatów można realizować on-
line. Jest w kontakcie mailowym za 
studentami. Prezentacje i inne materiały 
studenci będą otrzymywali zgodnie z 
terminami kolejnych zajęć. 



Współczesne 
teorie państwa 

konwersatorium Dr Justyna 
Otto 

Zajęcia prowadzone w czasie 
rzeczywistym za pomocą Google Meets  

Strategie 
polityczne 

konwersatorium Dr Bohdan 
Kaczmarek 

Zajęcia on-line 

Systemy 
administracyjne 
wybranych 
państw 

konwersatorium Izolda 
Bokszczanin-
Gołaś 

 od 11.03.2020 zajęcia prowadzone w 
sposób zdalny korzystając z różnych 
form dostosowanych do specyfiki 
przedmiotu, liczebności grupy itp.  
Efekty pracy (wykonanych zadań) 
studentów są archiwizowane, w celu 
udokumentowania toku pracy i 
rozliczenia przedmiotu 

Analiza i 
ewaluacja polityk 
szczegółowych 

konwersatorium Dr Marta 
Balcerek-
Kosiarz 

Zajęcia prowadzone zdalnie od 13.03. 
Stały kontakt ze studentami. 

Seminarium 
magisterskie 

seminarium Prof. dr hab. 
Wojciech 
Jakubowski 

Kontakt ze studentów przez USOS, 
przesyłanie materiałów.  

    

 

 


