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   UWAGA! 

 

 Studenci nie muszą się także ponownie zapisywać na seminaria magisterskie oraz lektoraty jęz. specjalistycznego. 

 Każdy student wybiera stosowną liczbę kursów tak, aby łączna suma punktów ECTS z wszystkich realizowanych kursów wynosiła min. 30. Przy każdym przedmiocie podana jest liczba 

punktów ECTS. 

 Każdy student zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z planem, by uniknąć kolizji godzinowej wybranych przez siebie kursów. 

 Nie można ponownie zapisać się na kurs, który wcześniej student zrealizował. 

 Przedmioty specjalnościowe oznaczone są skrótem danej specjalności, natomiast przedmioty fakultatywne skrótem (F). 

 Oprócz wyboru kursów fakultatywnych możliwe jest również zapisywanie się na kursy obowiązkowe innych specjalności, jeśli będą one dysponować wolnymi miejscami w ramach 

przewidzianego limitu. Studenci I roku wybierają ponadto jeden wykład monograficzny. 

 Studenci II roku wybierają tylko jeden wykład monograficzny 

 Kursy, na które zapisze się zbyt mała liczba chętnych, nie zostaną uruchomione. Studenci, którzy byli na nie zapisani, zobowiązani są do dokonania ponownego wyboru (ostatnia tura 

zapisów, tzw. korekty) spośród tych, które zostały uruchomione i na których zostały wolne miejsca w ramach wyznaczonego limitu. Lista uruchomionych kursów będzie dostępna w 

terminie ustalonym w harmonogramie zapisów. 

 
        Terminy zjazdów:  

 

1. 5-6.03.2022  r. 

2. 19-20.03.2022 r. 

3. 2-3.04.2022 r. 

4. 9-10.04.2022 r. 

5. 23-24.04.2022 r. 

6. 7-8.05.2022 r.  

7. 21-22.05.2022 r. 

8. 28-29.05.2022 r. 

9. 11-12.06.2022 r. 

10. 25-26.06.2022 r. 
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Link do grup lektoratowych z informacjami dla studentów:  http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/95  

 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr. nr 31/2022 zdalne zajęcia odbywają się od dnia 28 lutego do 3 kwietnia 2022 roku. 

 
Egzaminy: 

I rok SM: Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

II rok SM: egzamin magisterski i praca dyplomowa, 10 ECTS 
 

SOBOTA I ROK II ROK 

8.00-9.30 Wykład monograficzny, (2 ECTS) (8 spotkań * 2 godziny) 

Europejski system ochrony praw człowieka – prof. L. Leshchenko online  

Zjazdy 1 –8 

(WSD) Organizacja i technika służby zagranicznej, dr hab. M. Łakota-Micker , (16 godz.) 

(5 ECTS), online 

Zjazdy 2 

9.40-11.10 (WSD) Praktyka i funkcje konsularne, prof. M. Mróz, (16 godz.) (4 ECTS), online 

Zjazdy 1 -8 

Seminarium magisterskie, (16 godzin) (15 ECTS) 

prof. T. Lebioda online 

prof. M. Wróblewski online 

11.20-12.50 Seminarium magisterskie, (2 ECTS) (8 spotkań * 2 godziny) 

prof. T. Lebioda 

prof. L. Leshchenko 

prof. M. Wróblewski 

prof. M. Mróz 

wykład monograficzny,  

Współpraca organizacji pozarządowych w zakresie pomocy humanitarnej, 

dr inż. Tomasz Landmann (16 godz.) (2 ECTS), online 

Zjazdy 2 – 9 

13.10-14.40 Kurs obowiązkowy dla całego roku 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze (wykład), prof. M. Wróblewski,  

(9 ECTS) razem z ćwiczeniami, online   

Zjazdy 9 i 10 godziny: 11.20 – 14.40 

 (WSD) Polska w organizacjach międzynarodowych, (16 godz.) (5 ECTS), dr R. Foks,  

online 

14.50-16.20 Międzynarodowe transakcje gospodarcze (ćwiczenia), prof. M. Wróblewski, online 

Zjazdy 1 -8 

(WSD) Organizacja i technika służby zagranicznej, dr hab. M. Łakota-Micker , (16 godz.) 

(5 ECTS), online 

14.50 – 18.00 Zjazdy 3, 4 

14.50 – 17.05 Zjazdy 6, 7 
16.30-18.00 16.30 - 18.45 Zjazdy 1 – 4 

(WSD) Umowy międzynarodowe dr A. Umińska – Woroniecka, (16 godz.) 

 (4 ECTS), online 

 

16.30 - 18.45 Zjazdy 5 – 8 

Migracje międzynarodowe, wakat (3 ECTS) (12 godz.) online 
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NIEDZIELA I ROK II ROK 

8.00-10.15 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (24 godziny) (4 ECTS), 

dr R. Foks, online 

Zjazdy 1 – 8 

 

10.30-12.00 Język obcy SPNJO, 1 ECTS 

10 spotkań * 2 godziny 

Zjazdy 1 -10 

 

12.40-14.10 (F) kursy wybieralne, (jeden do wyboru) (16 godz.) (3 ECTS) 

Terroryzm międzynarodowy, mgr Anna Kovalska,  

Zjazdy 1 -8 

 

14.20 – 15.50   

 

 

 


