
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – STUDIA LICENCJACKIE 

Egzaminator 
Examiner 

Przedmiot 
Subject 

Termin/godzina 
Date and time 

Miejsce Sposób 
przeprowadzenia 
egzaminu 

I ROK     
dr Bogdan 
Piątkowski 

Makroekonomia 03.09.2020, g. 14 MS Teams Zdalny, pisemny, 
pytania przesłane 
studentom w MS 
Teams, po 
udzieleniu 
odpowiedzi zdjęcie 
lub plik z arkuszem 
odpowiedzi 
przesłany do 
prowadzącego 

prof. Tadeusz 
Lebioda 

Polityka 
międzynarodowa po 
1945 roku ( dotyczy 
również studentów 
powtarzających 
przedmiot „Historia 
stosunków 
międzynarodowych” 
i „Polityka 
międzynarodowa po 
1945 r.”) 

11.09.2020 Egzamin zdalny Egzamin zdalny. 
Pisemny esej. 
Temat podany 
zostanie 11.09 z 
prośbą o przesłanie 
odpowiedzi do 
12.09. 

II ROK     
prof. Leszek 
Kwieciński 

Idee i koncepcje 
integracyjne w 
Europie 

9-10.09.2020,  
g. 9:00 
W dniu 
09.09.2020 
nazwiska na 
litery B do N. 
W dniu 
10.09.2020 
nazwiska na 
litery O do Ż 

w sali 11 
budynku ISM 

forma tradycyjna 
Podczas obu 
egzaminów będą 
obowiązywały 
wszystkie 
powszechnie 
stosowane zasady 
sanitarno-
epidemiologiczne. 
Proszę zatem o: 
- zakrycie ust i nosa, 
- zaopatrzenie się na 
czas egzaminu w 
jednorazowe 
rękawiczki, 
- dezynfekcję rąk,  
- używanie własnego 
długopisu, ołówka, etc. 
i własnej kartki do 
przygotowania 
notatek, 
- zachowanie 
minimum 
dwumetrowego 
dystansu zarówno 
przed, w trakcie, jak i 
po egzaminie, 
- nie gromadzenie się 
przed salą 
egzaminacyjną, ani w 
innych częściach 
budynku uczelni. 
 
Osoba przystępująca 
do egzaminu musi 
posiadać przy sobie 



dokument ze zdjęciem 
potwierdzający jej 
tożsamość 
(legitymacja 
studencka, dowód 
osobisty, paszport, 
itp.). 
 

III ROK     
dr Helena 
Giebień 

Międzynarodowe 
stosunki kulturalne 

08.09.2020,  
g. 11:00 

MS Teams online 

dr Marek Musioł  Geopolityka 08.09.2020,  
g. 11.00 
  
 
 

 on-line  
(MS Teams)  

 

 

Egzaminator  Przedmiot  Termin/ godzina   Miejsce   
Sposób 
przeprowadzenia 
egzaminu  

I ROK GS     

dr Bogdan 
Piątkowski 

Macroeconomics 
(workshop and 
lecture) 

03.09.2020, g. 14 MS Teams 

 

Zdalny, pisemny, 
pytania przesłane 
studentom w MS 
Teams, po 
udzieleniu 
odpowiedzi 
zdjęcie lub plik z 
arkuszem 
odpowiedzi 
przesłany do 
prowadzącego 

dr Marek 
Musioł 

Contemporary 
International 
Relations 

07.09.2020, g. 11.00 dr Marek 
Musioł 

Contemporary 
International 
Relations 

dr hab. 
Jarosław 
Jarząbek 

History of Political 
Thought  

07.09.2020, w godz. 9-10:30 forma zdalna, 
MS Teams 

egzamin w 
formie zdalnej 
na platformie 
MS Teams 

II ROK GS      

dr 
Katarzyna 
Jędrzejczyk-
Kuliniak 

Intergovernmental 
Organizations 

03.09.2020, g. 10.00  MS Teams  MS Teams, 
egzamin ustny  



 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE   

Egzaminator Przedmiot Termin/godzina  Miejsce  Sposób 
przeprowadzen
ia egzaminu 

I ROK     

dr Łukasz 
Fijałkowski 

Teorie bezpieczeństwa  01.09.2020, g. 10:00 forma 
zdalna, MS 
Teams 

egzamin w 
formie zdalnej 
na platformie 
MS Teams 

dr Bogdan 
Piątkowski 

Makroekonomia 03.09.2020, g. 14 MS Teams Zdalny, pisemny, 
pytania przesłane 
studentom w MS 
Teams, po 
udzieleniu 
odpowiedzi 
zdjęcie lub plik z 
arkuszem 
odpowiedzi 
przesłany do 
prowadzącego 

dr Artur 
Kamiński 

Polska polityka 
zagraniczna - dzienne 

04.09.2020, w godz. 
10-12 
 
 

MS Teams MSTeams, 
pisemnie, 
zdalnie 
 

II ROK     
dr Renata 
Kunert-
Milcarz 

Przywództwo polityczne 07.09.2020, g. 8:30 forma 
zdalna, MS 
Teams 

egzamin w 
formie zdalnej 
na platformie 
MS Teams 

dr hab. 
Jarosław 
Jarząbek 

Polityka bezpieczeństwa 07.09.2020, w godz. 
10:30-12:00 

forma 
zdalna, MS 
Teams 

egzamin w 
formie zdalnej 
na platformie 
MS Teams 

III ROK     
dr Marcin 
Sienkiewicz 

Logistyka w sytuacjach 
kryzysowych 

10.09.2020, g. 10:00 forma 
zdalna, MS 
Teams 

egzamin w 
formie zdalnej 
na platformie 
MS Teams 

 


