
 

 
  

Informacja kierownika jednostki dydaktycznej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie formy 

realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym r. ak. 2020/21 na kierunkach studiów 

administrowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

 

1. Zgodnie z §2 ust. 1 Zarządzenia nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 

2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, 

zajęcia na kierunkach studiów administrowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych są prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

2. Na podstawie §3 ust. 1 ustala się następujące zajęcia dydaktyczne, które odbywać się będą w 

budynkach Wydziału:  

1) Zajęcia dydaktyczne dla I roku studiów I stopnia, które odbywać się będą w semestrze zimowym r. 

ak. 2020/21 w części stacjonarnie (2-3 spotkania realizowane blokowo w listopadzie): 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne): 

1. Podstawy wiedzy o prawie (konwersatorium)  - prof. dr hab. Izabela Malinowska, dr Marta 

Balcerek-Kosiarz, dr Tomasz Niedziński 

2. Konflikty społeczno-polityczne świata (konwersatorium) – prof. Andrzej Wierzbicki, doc. 

Marek Nadolski 

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia zaoczne): 

1. Podstawy wiedzy o prawie (konwersatorium) - dr hab. Tomasz Niedziński 

2. Problemy własności intelektualnej – prof. dr hab. Izabela Malinowska 

Europeistyka – integracja europejska 

1. Administracja publiczna w państwach europejskich (konwersatorium) – prof. dr hab. Jacek 

Wojnicki 

2. Źródła informacji europejskiej (konwersatorium) – dr hab. Marta Jas- Koziarkiewicz 



 

 
  

European Politics and Economics: 

1. Studies on State and Politics (konwersatorium) – dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene 

2. History of European Economic and Political Integration (konwersatorium) – dr Vadym 

Zheltovsky 

 

Organizowanie rynku pracy 

1. Socjologia pracy (seminarium warsztatowe) – dr. Justyna Łukaszewska-Bezulska 

2. Podstawy ekonomii (ćwiczenia) – mgr Agata Krencik 

Polityka społeczna: 

1. Podstawy prawa (konwersatorium) - dr hab. Tomasz Niedziński 

2. Ekonomia (ćwiczenia) – mgr Agata Krencik 

Politologia (studia stacjonarne) 

1. Nauka o państwie i polityce (ćwiczenia) – dr hab. Jacek  Ziółkowski 

2. Najnowsza historia polityczna Polski (ćwiczenia) – dr hab. Daniel Przastek, dr Seweryn 

Dmowski, mgr Paweł Mrowiński 

Politologia (studia zaoczne) 

1. Podstawy marketingu (konwersatorium) – dr hab. Bartłomiej Biskup  

2. Geografia polityczna (wykład) – doc. Marek Tabor 

Stosunki międzynarodowe 

1. Podstawy prawa (konwersatorium) – dr hab. Sylwester Gardocki, dr hab. Bogusław 

Lackoroński, mgr Sylwia Piechocińska-Para 

2. Geografia polityczna (konwersatorium) – doc. Marek Tabor, mgr Aleksandra Jaskólska 

Undergraduate Programme in International Relations 

1. History of IR (konwersatorium) – doc. Bogusław Zaleski 

2. Introduction to Law (konwersatorium) – dr Joanna Sapieżko, mgr Sylwia Piechocińska-Para 



 

 
  

Undergraduate Programme in Political Science 

1. Introduction to Protection of Intellectual Property (ćwiczenia) – dr hab. Renata Mieńkowska-

Norkiene  

2. Introduction to Political Science (ćwiczenia) – dr Maciej  Kassner  

 

2) Zajęcia dydaktyczne dla I roku studiów II stopnia na kierunku Graduate Programme in 

International Relations – realizowane w części stacjonarnie (2-3 spotkania realizowane blokowo 

w listopadzie): 

1. Research Methods and Theories in IR (konwersatorium) – prof. Anna Wojciuk 

2. International Economics (konwersatorium) – prof. Edward Haliżak 

3. Comparative Politics (konwersatorium) – dr hab. Maciej Raś 

 

3) W formie stacjonarnej będą mogły odbywać się praktyki na kierunkach o profilu praktycznym 

(rekomendowane jest odbywanie co najmniej części praktyk, tam gdzie to możliwe – zdalnie). 

4) W formie stacjonarnej mogą odbywać się konsultacje indywidualne z prowadzącymi zajęcia 

dydaktyczne, w szczególności w ramach seminariów dyplomowych.  

 

 


