Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 2020/2021
Politologia
I rok
Wykładowca

Przedmiot

Forma zaliczenia/ egzaminu

Pierwszy termin

dr Elżbieta Sawa-Czajka

Wybrane problemy bezpieczeństwa
międzynarodowego

Egzamin pisemny

13.02.2021 godz. 8.30-9.00

Teoria polityki

ćwiczenia - praca semestralna
(esej) + aktywność na zajęciach,
wykład - test dostępny na
platformie enauka

8 -14 lutego (możliwe 2
podejścia)

dr Adam Olechowski

Termin
poprawkowy
20.02.2021 godz.
8.30-9.00
(kolokwium)

08.02.2021,
godz. 18.00
(ostateczny)

dr hab. Mirosław Murat

Metodologia badań politologicznych

Zaliczenie ustne

30.01.2021

dr Thomas Gdesz

Ustrój administracji publicznej w Polsce

Egzamin referat

dr Romuald Szudejko

Systemy polityczne państw Europy Środk.Wschod., ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

dr Romuald Szudejko

Systemy polityczne państw Europy Środk.Wschod., wykłady

egzamin: test dostępny na
platformie enauka

do 08.02.2021
Praca pisemna – termin
21.02.2021 –
składania prac do 30.01.2021 godz. 14.00na adres e-mail wykładowcy – 15.30
Termin zaliczenia – ostatnie
zajęcia
21.02.2021 –
8 -14 lutego (możliwe 2
godz. 14.00podejścia)
15.30

dr Sergiusz Matjunin

Podstawy i formy współpracy
transgranicznej

dr Monika PopielewiczDurakiewicz

Zarządzanie zasobami ludzkimi

praca pisemna do przeslania na
mail: s.matjunin@gmail.com
Egzamin, test dostępny na
platformie enauka

8-14.02.2021
8 -14 lutego (możliwe 2
podejścia)

II rok
Wykładowca

Przedmiot

Forma zaliczenia/ egzaminu

Pierwszy termin

dr Elżbieta Sawa-Czajka

Nowoczesna dyplomacja

Praca pisemna

13.02.2021, godz. 9.15-9.45

dr Dariusz Bachorz

Ruchy społeczne i polityczne

test dostępny na platformie enauka

8 -14 lutego (możliwe 2
podejścia)

Egzamin referat

do 08.02.2021

Zaliczenie na ocenę referat

do 08.02.2021

Zaliczenie na ocenę referat

do 08.02.2021

Do ustalenia
Prezentacja/konwersacja

13.02.2021, godz.12.00;
14.02.2021, godz. 18.30

dr Thomas Gdesz
dr Thomas Gdesz
dr Thomas Gdesz
dr Thomas Gdesz

Transgraniczna współpraca Polski w
dziedzinie ochrony porządku publicznego
Polityka celna Unii Europejskiej
Schengen a współpraca transgraniczna
Polski z państwami trzecimi
Język angielski

dr Romuald Szudejko

Seminarium magisterskie

zaliczenie bez oceny

Minimum dwa rozdziały
merytoryczne pracy
dostarczone do 30.01.2021 na
adres e-mail promotora – zal.
na ostatnich zajęciach

dr Sergiusz Matjunin

Polityka regionalna i euroregiony w Unii
Europejskiej

praca pisemna do przeslania na
mail: s.matjunin@gmail.com

8-14.02.2021

Termin
poprawkowy
20.02.2021 godz.
9.15-9.45
(kolokwium)

20.02.2021 godz.
12.00

