
I rok I stopnia Stosunki Międzynarodowe 

Przedmiot Forma Prowadzący Forma zajęć on-line 

Ekonomia Wykład  Maciej Jakubowski, 
Zofia Liberda 

Zajęcia na żywo on line, prace domowe, quizy online 

Ekonomia ćwiczenia Maciej Jakubowski, 
Katarzyna Sałach 

Zajęcia na żywo on line, prace domowe, quizy online 

Nauka o państwie i 
polityce 

ćwiczenia Filip Pierzchalski Zajęcia prowadzone w sposób zdalny: kontakt przez usos mail - wysłanie 
materiałów do samodzielnej pracy zadaniowej w domu. 

Nauka o państwie i 
polityce 

ćwiczenia Izolda Bokszczanin-
Gołaś 

Od 11.03.2020 zajęcia prowadzone w sposób zdalny, różne formy dostosowane 
do specyfiki przedmiotu, liczebności grupy itp. 

Geografia ekonomiczna konwersatorium Iwona 
Wyciechowska 

Kontakt e-mail: przekazywanie materiałów dla studentów, zagadnień i zadań do 
pracy własnej, konsultacja i monitorowanie postępów studentów. 

Technologie informacyjne 
i komunikacyjne 

ćwiczenia Monika Mietelska Studenci otrzymają kompleksowe materiały, także w formie video. Materiały 
uzupełnią indywidualne konsultacje w formie połączenia video 

Technologie informacyjne 
i komunikacyjne 

ćwiczenia Krzysztof Szafran Zajęcia zdalne: kontakt mailowy oraz przez stronę internetową  

Technologie informacyjne 
i komunikacyjne 

ćwiczenia Daniel Mider Stream na YouTube oraz czat na żywo, indywidualne konsultacje z użyciem Skype, 
ćwiczenia przesyłane mailem 

Socjologia stosunków 
międzynarodowych  

konwersatorium Hanna Schreiber Kurs prowadzony zdalnie przez platformę Kampus/Come (quizy, zadania, 
aktualności) i cotygodniowe spotkania on-line przy użyciu Zoom 

Integracja europejska Wykład  Joanna Starzyk-
Sulejewska 

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny: kontakt przez usos mail przekazywanie tą 
drogą kolejnych transzy materiałów, zagadnień do opracowania, odpowiedzi 
zwrotnej dla poszczególnych osób i grup, odpowiedzi na pytania studentów, etc. 

Integracja europejska ćwiczenia Katarzyna 
Kołodziejczyk 

Za pośrednictwem aplikacji Zoom, każdych zajęciach pytania/zagadnienia 
sprawdzające wiedzę 
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Przedmiot Forma Prowadzący Forma zajęć on-line 

Prawo międzynarodowe 
publiczne 

Wykład  Dorota Heidrich Wykład - prowadzony online przez YouTube od dn. 19 marca w czwartki godz. 9:45-
11:15 

Prawo międzynarodowe 
publiczne 

Ćwiczenia Jacek Kosiarski Kontakt mailowy, prowadzący prześle studentom opracowane przez siebie 
materiały i zleci wykonanie zadań związanych z przesłanym materiałem 

Metodologia badań 
stosunków 
międzynarodowych 

konwersatorium Stanisław Bieleń Kontakt mailowy: prowadzący przesyła literaturę oraz określa zadania służące 
zaliczeniu kolejnych partii materiału 

Metodologia badań 
stosunków 
międzynarodowych 

 
Mirosław Sułek Kontakt mailowy i telefoniczny, studenci opracowują prezentacje, prace pisemne, 

przygotowują pytania.  

Organizacja i zarządzanie Konwersatorium Bohdan 
Kaczmarek 

Zajęcia on-line 

Demografia Konwersatorium Justyna 
Nakonieczna-
Bartosiewicz 

Kurs na platformie KAMPUS COME 

Demografia Konwersatorium Anita Oberda-
Monkiewicz 

Kurs na platformie KAMPUS COME 

Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

Wykład, 
Ćwiczenia 

Anna Wróbel, 
Łukasz Gołota 

Kurs na platformie KAMPUS COME plus projekty 

Międzynarodowe stosunki 
kulturalne 

Konwersatorium Paulina Warsza Kontakt mailowy: forma samokształcenia kierowanego, przesyłanie materiałów 
online. Studentom zostanie zaproponowana możliwość odbycia zajęć i konsultacji w 
czasie rzeczywistym za pomocą Google Meet (G Suite), co zostanie zrealizowania w 
zależności od technicznych możliwości studentów. 

Międzynarodowe stosunki 
kulturalne 

Konwersatorium  Anita 
Budziszewska 

Kontakt mailowy: przesłanie kompletu materiałów, prezentacji oraz zadanie pracy 
domowej, która polegać będzie na przygotowaniu krótkiego raportu (zdalnie w 
grupach 2-3 osobowych) dot. problematyki zawartej w materiałach 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D4ORZA


Międzynarodowe stosunki 
kulturalne 

Konwersatorium Hanna Schreiber Kurs prowadzony przez platformę Kampus/Come (quizy, zadania, aktualności) 
połączony z cotygodniowymi spotkaniami on-line przy użyciu Zoom. 

Międzynarodowa ochrona 
własności intelektualnej 

Ćwiczenia Joanna Sapieżko-
Samordak 

Kontakt mailowy: studenci przygotowują prezentacje pisemne 

Międzynarodowa ochrona 
własności intelektualnej 

Wykład Joanna Sapieżko-
Samordak 

Kontakt mailowy: studenci sukcesywnie otrzymają prezentacje z kolejnych 
wykładów 
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Decyzje w stosunkach 
międzynarodowych 

Konwersatorium Agnieszka Bógdał-
Brzezińska 

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny: informacje i materiały na stronie 
internetowej przedmiotu (teksty, filmy do poszczególnych zajęć i slajdy 
wykładów). Dodatkowo zadania domowe wykonywane co tydzień i 
przesyłane mailowo. 

Finanse międzynarodowe  Wykład Karina 
Jędrzejowska 

Kurs na platformie KAMPUS COME przy wsparciu Google Classroom i Zoom.  

Negocjacje międzynarodowe Konwersatorium Stanisław Bieleń Kontakt mailowy, prowadzący przesyła literaturę oraz określa zadania 
służące zaliczeniu kolejnych partii materiału 

Historia myśli politycznej i 
ekonomicznej o stosunkach 
międzynarodowych 

Wykład Anna Wojciuk Zajęcia prowadzone zgodnie z planem i rozkładem zdalnie 

Historia myśli politycznej i 
ekonomicznej o stosunkach 
międzynarodowych 

Ćwiczenia Łukasz Gołota On-line na kanale YouTube + zadania do wykonania 

Międzynarodowa współpraca 
morska lotnicza i kosmiczna 

Wykład Zastępstwo Kurs na platformie KAMPUS COME 

Seminarium dyplomowe 
 

wielu 
prowadzących  

Różne formy w zależności od prowadzącego 



Seminarium dyplomowe  Hanna Schreiber Indywidualne i grupowe cotygodniowe konsultacje przy użyciu Zoom, 
stworzenie dysku współdzielonego z całą grupą z materiałami i pracami 

 


