
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 

Sesja podstawowa –  termin: 14.06.2021–04.07.2021 

Sesja poprawkowa – termin: 30.08.2021–12.09.2021 

 
 
 
 
Europeistyka 2 rok II stopnia 

ZALICZENIE NA OCENĘ 

 

Przedmiot Prowadzący I termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystane 
narzędzia  

II termin Forma 
zaliczenia i 
wykorzystane 
narzędzia 

Antropologia 
ekonomiczna 

Dr Anna 
Ostrowska 

do końca 
sesji letniej 

esej na 
omówiony 
temat 

do końca 
sierpnia 
br. 

esej na 
omówiony 
temat 

Zarządzanie 
gospodarcze w Unii 
Europejskiej 

Dr Joanna 
Gocłowska-Bolek 

8 czerwca 
2021 r., 
11:15-
12:15 

pisemny, 
Kampus UW 

15 
czerwca 
2021 r.,  
11:00-
12:00 

pisemny, 
Kampus UW 

Finanse Unii 
Europejskiej 

Dr hab. Iryna 
Pavlenko 

08  
czerwca 
2021 r., 
09:45-
11:15 

zaliczenie na 
ocenę, ocena 
ciągła 
(aktywność, 
zadania, referat) 

22 
czerwca 
2021 r., 
od  godz. 
09:00-
10:00 

zaliczenie 
ustne, Google 
meet 

Przedmiot 
kierunkowy w 
języku obcym   

Dr Beata Górka-
Winter 

23 
kwietnia 
2021 r. 

Aktywność;  
praca pisemna 
(esej lub 
prezentacja); 
Zoom 

15 maja 
2021 r. 

zaliczenie 
ustne (Zoom, 
podczas zajęć) 
lub pisemne 

Współpraca w 
zakresie 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego w 
Unii Europejskiej 

Mgr Piotr 
Sosnowski 

ostatnie 
zajęcia 

Aktywność;  
praca pisemna 
(esej lub projekt 
badania); 
prezentacja 
podczas zajęć. 
Google Meet 

17 
czerwca 
2021 r., 
od godz. 
15:00 do 
16:30. 

Zaliczenie 
ustne, Google 
meet 

Uchodźcy w Unii 
Europejskiej 

Dr Małgorzata 
Pacek 

ostatnie 
zajęcia 

Google Meet 24 
czerwca 
2021 r. 
13:30 

Google Meet 



Marketing i 
promocja w Unii 
Europejskiej 

Dr hab. Marta 
Jas-Koziarkiewicz 

ostatnie 
zajęcia 

zaliczenie na 
ocenę, ocena 
ciągła 
(aktywność, 
zadania, referat) 

16 
czerwca 
2021 r., 
od  godz. 
11:00 

zaliczenie 
ustne, Google 
meet 

Marka na rynku 
europejskim 

Dr hab. Marta 
Jas-Koziarkiewicz 

ostatnie 
zajęcia 

Zaliczenie na 
ocenę, ocena 
ciągła 
(aktywność, 
zadania, referat) 

16 
czerwca 
2021 r., 
od godz. 
12:00 

zaliczenie 
ustne, Google 
meet 

Organizacje 
pozarządowe w Unii 
Europejskiej 

Dr hab. Jarosław 
F. Czub 

Ostatnie 
zajęcia, tj. 
07.06.202
1 

Zgodnie z 
sylabusem 
przedmiotu: 
● Przygotowan

ie i 
zaprezentow
anie 
prezentacji, 
udzielanie 
odpowiedzi 
na pytania z 
grupy; 

● Aktywność; 
● Projekt I: 

Zajęcia 
praktycznie - 
Konsultacje 
społeczne – 
warsztaty 

● Projekt II: 
Zajęcia 
praktyczne - 
Kampania 
lobbingowa 
– warsztaty 

● Projekt III: 
Zajęcia 
praktyczne - 
Seminarium 
z lobbystą 

Dyżur w 
sesji 

Zgodnie z 
sylabusem 
przedmiotu: 

● Aktywność, 
sprawdzani
e 
przygotowa
nia do 
zajęć, 
aktywność 
na 
zajęciach, 
praca w 
grupie. 

● Referat 
problemow
y 
(prezentacj
a dotycząca 
zagadnieni
a 
problemow
ego). 

● Ocena 
realizacji 
projektów 
na 
zajęciach 
praktycznyc
h 

● Platforma 
ZOOM. 

Partie polityczne w 
Unii Europejskiej 

Dr hab. Marta 
Witkowska 

ostatnie 
zajęcia 

Zaliczenie na 
ocenę, ocena 
ciągła 
(aktywność, 
zadania, quizy, 
webquest, 
symulacja) 
Classroom, 
Zoom 

18 
czerwca 
2021 r., 
do godz. 
15:00 

Realizacja 
zadań, 
rozwiązanie 
quizów, 
webquest, 
Google 
Classroom 



Protokół 
dyplomatyczny 

Prof. dr hab. 
Bogdan 
Góralczyk 

ostatnie 
zajęcia - 9 
czerwca 
2021 r. 

Kampus/Google 
Meet 

termin 
ustalany 
indywi- 
dualnie 

Kampus/ 
Google Meet 

 

ZALICZENIE 

Przedmiot Prowadzący I termin Forma 
zaliczenia i 
wykorzystane 
narzędzia  

II termin Forma 
zaliczenia i 
wykorzystane 
narzędzia 

Antropologia 
ekonomiczna 

Dr Anna 
Ostrowska 

ostatnie 
zajęcia 
sem. 

ocena na podst. 
obecności i 
aktywności 

  

 


