
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 

Sesja podstawowa –  termin: 14.06.2021–04.07.2021 

Sesja poprawkowa – termin: 30.08.2021–12.09.2021 

 

 
Europeistyka 1 rok II stopnia 

EGZAMINY 

Przedmiot Prowadzący I termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystane 
narzędzia  

II termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystane 
narzędzia 

Europeizacja – 
teoria i praktyka 

Prof. dr hab. 
Tomasz G. 
Grosse 

10 czerwca 
2021 r. 

Praca 
semestralna 
prezentowana 
na zajęciach/ 
Google Meet 
Dla osób, które 
nie 
prezentowały 
pracy - egzamin 
24 czerwca o 
godz. 13:15 
Google Meet 

Dyżur w sesji Google Meet 

Modele kapitalizmu 
w Europie 

prof. dr hab. 
Krzysztof 
Jasiecki 

nie później 
niż 
24.06.2021 

esej przesłany 
mailem 

nie później 
niż 5.09.2021 

esej przesłany 
mailem 

Globalizacja i kryzys 
rozwoju w Europie 

prof. dr hab. 
Krzysztof 
Jasiecki 

nie później 
niż 
24.06.2021 

esej przesłany 
mailem 

nie później 
niż 5.09.2021 

esej przesłany 
mailem 

ZALICZENIE NA OCENĘ 

Przedmiot Prowadzący I termin Forma zaliczenia i 
wykorzystane 
narzędzia  

II termin Forma zaliczenia 
i wykorzystane 
narzędzia 

Współczesne 
teorie integracji 
europejskiej 

Prof. dr hab.  
Jacek  
Czaputowicz 

20, 27 maja, 
10 czerwca 
2021 r. 

Praca semestralna 
prezentowana na 
zajęciach.  
 
Zoom. 

Dyżur w 
sesji 

Forma zaliczenia 
zależna od tego, 
co jest 
poprawiane 
(nieobecności, 
zadania 
domowe, praca 
semestralna). 
 
Google Meet. 



Dr Kamil  
Ławniczak 

20, 27 maja, 
10 czerwca 
2021 r. 

Praca semestralna 
prezentowana na 
zajęciach.  
 
Zoom. 

Dyżur w 
sesji 

Forma zaliczenia 
zależna od tego, 
co jest 
poprawiane 
(nieobecności, 
zadania 
domowe, praca 
semestralna). 
 
Google Meet. 

Gra strategiczna Dr hab. Agata 
Dziewulska 

15 czerwca 
2021 r. 

Esej przygotowany 
przesłany mailem. 

12 
września 
2021 r. 

Esej przesłany 
mailem. 

Lobbing w Unii 
Europejskiej 

prof. dr hab. 
Krzysztof 
Jasiecki 

nie później 
niż na 
ostatnich 
zajęciach 

Przygotowanie i 
przedstawienie 
prezentacji 

nie później 
niż 
4.07.2021 

Przedstawienie 
poprawionej 
prezentacji 

Dr hab. 
Jarosław Czub 

Ostatnie 
zajęcia, tj.  
7 czerwca 
2021 r. 

Zgodnie z 
sylabusem 
przedmiotu: 

● Przygotowanie i 
zaprezentowanie 
prezentacji, 
udzielanie 
odpowiedzi na 
pytania z grupy; 

● Aktywność; 
● Projekt I: 

Zajęcia 
praktycznie - 
założenie 
organizacji; 

● Projekt II: 
Zajęcia 
praktyczne - 
prowadzenie 
organizacji 

 

Dyżur w 
sesji 

Zgodnie z 
sylabusem 
przedmiotu: 

● Aktywność, 
sprawdzanie 
przygotowania 
do zajęć, 
aktywność na 
zajęciach, praca 
w grupie. 

● Referat 
problemowy 
(prezentacja 
dotycząca 
zagadnienia 
problemowego
) 

● Ocena 
realizacji 
projektów na 
zajęciach 
praktycznych 

● Platforma 
ZOOM. 

Socjologia 
instytucji 
społecznych 

Dr hab. Paweł 
Kozłowski 

18 maja 
2021 r.  
godz. 18.30  

Google Meet 
 

29 czerwca 
2021 r. 
godz. 
18.30.  

Google Meet 

Ruchy społeczne 
w Europie 

Dr hab. Mikołaj 
Rakusa- 
Suszczewski 

Ostatnie 
zajęcia - 08 
czerwca 
2021 r. 

Praca zespołowa 
(projekt badania) 
przesłany na adres 
e-mail 
prowadzącego 

15 czerwca 
2021 r. 

Analogicznie do 
zaliczenia w I 
terminie.  



Europejski obszar 
społeczny 

Dr Piotr W. 
Zawadzki 

Ostatnie 
zajęcia, tj.  
7 czerwca 
2021 r. 

Zgodnie z 
syllabusem 
przedmiotu: 50% 
oceny aktywność na 
zajęciach + 50% 
wynik sprawdzianu 
(test w Google 
Forms) 

21 czerwca 
2021 r., 
godz. 18.30 
(termin jak 
zajęcia) 

50% oceny 
aktywność na 
zajęciach + 50% 
indywidualna 
odpowiedź ustna 
(w tym omówienie 
i poprawa 
nieudanego testu) 

Ochrona praw 
człowieka w 
Europie 

Dr Marcin 
Mrowicki 

8 czerwca 
2021 r. 
 

Test / Zdalnie / 
Kampus 

22 czerwca 
2021 r., 
godz. 13:00 

Test / Zdalnie / 
Kampus 

Arbitraż 
międzynarodowy 

Dr Jana 
Planavova 
-Latanowicz 

1 czerwca 
2021 r. 

Test/ Zdalnie/ 
Kampus 

8 czerwca 
2021 r., 
godz. 15:00 

Test / Zdalnie/ 
Kampus 

Koordynacja 
polityk Unii 
Europejskiej 

Dr hab. Justyna 
Miecznikowska 

ostatnie 
zajęcia  

Zgodnie z 
programem zajęć- 
ocena końcowa to 
wypadkowa ocen z 
2 zadań 
domowych 
realizowanych w 
trakcie semestru, 
oceny z referatu + 
oceny z 
testu na Google 
forms (na 
ostatnich zajęciach   

18 czerwca 
2021 r.  
godz. 9:00 

test na Google 
Forms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordynacja 
polityk Unii 
Europejskiej 

Dr hab. Piotr 
Tosiek 

ostatnie 
zajęcia 

Ocena końcowa to 
średnia z: (1) 
oceny z 
prezentacji; (2) 
oceny z pisemnej 
pracy domowej; 
(3) oceny z testu 
pisemnego.  

17 czerwca 
2021 r., 
godz. 14:00 

Test Google 
Forms 
 

 


