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USOS oraz adresy e-mail dla studentów - informacja dla studentów I roku studiów 
Każdy STUDENT podczas studiów komunikuje się wyłącznie poprzez uniwersytecki adres mailowy i otrzymuje dostęp do konta pocztowego oraz usług Office 365. Uczelnia wysyła korespondencję 
również na ten adres. 
W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl należy zalogować się pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję: PRZEJDŹ DO OFFICE 365 
Logowanie do usług odbywa się przy użyciu loginu w postaci numer_albumu@uwr.edu.pl 
Osoby, które nie otrzymały danych wchodząc na https://portal.uwr.edu.pl/resethasla, powinny skorzystać z opcji NIE PAMIĘTAM SWOJEGO HASŁA. Wówczas na dostępny w systemie adres e-
mail studenta, zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. W przypadku nieaktualnego adresu, należy skontaktować się z dziekanatem na wydziale, w celu jego aktualizacji. 
 
System USOSweb na Uniwersytecie Wrocławskim 
System USOSweb jest jedną z wielu aplikacji webowych współdziałąjącą z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (w skrócie USOS), często nazywaną "wirtualnym dziekanatem", do której 
mają dostęp studenci, doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni. 
Logowanie: 
Loginem do konta w systemie USOSweb dla jest numer albumu.  
W razie problemów z logowaniem do systemu postępuj wg poniższej instrukcji: 
Jeśli nie pamiętasz loginu, to skontaktuj się z dziekanatem/sekretariatem bądź wydziałowym/instytutowym informatykiem. 
Jeśli nie pamiętasz hasła, to skorzystaj z opcji "zapomniane hasło", która wymaga posiadania aktualnego prywatnego adresu e-mail. 
W przypadku pracowników zatrudnionych etatowo, adres ten jest pobierany z bazy kadrowej - Dział Kadr. 
Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków (duże/małe litery i cyfry) i nie może zawierać polskich liter. 
Jeśli adres e-mail jest niepoprawny, to udaj się do odpowiedniej jednostki (czyt. "Zmiana danych osobowych") w celu jego aktualizacji. 
Jeśli po wykonaniu powyższych kroków, nadal masz problem z zalogowaniem się do systemu USOSweb, to skontaktuj się z administratorem systemu: usosweb@uwr.edu.pl 
Terminy zjazdów na semestr zimowy 2022/2023: 

 

1. 8-9.10.2022 r. 

2. 22-23.10.2022 r. 

3. 5-6.11.2022 r. 

4. 19-20.11.2022 r. 

5. 26-27.11.2022 r. 

6. 10-11.12.2022 r.  

7. 17-18.12.2022 r. 

8. 14-15.01.2023 r. 

9. 28-29.01.2023 r. 

10. 4-5.02.2023 r. 
 

Egzaminy: 

I rok: Globalizacja i regionalizacja, Teoria stosunków międzynarodowych,  

II rok: Bezpieczeństwo międzynarodowe, Język obcy SPNJO (poziom B2 plus). 

 

Wyjaśnienie skrótów specjalności dla I roku SM, studia magisterskie: 

DPM – Dyplomacja publiczna i media, GBM – Gospodarka i biznes międzynarodowy, SRR – Studia rozwojowe i regionalne, SNiem. – Studia niemieckie, SWsch. – Studia wschodnie,  

WSD – Współczesne służby dyplomatyczne. 
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SOBOTA 

GODZINY I ROK II ROK 

8.00-10.15 (obowiązk. dla całego roku)  

Globalizacja i regionalizacja polityczna (wykład), prof. (1-4), Globalizacja i regionalizacja 

ekonomiczna (wykład), dr M. Nowicki (5-8), 8 ECTS (egzamin, razem z ćwiczeniami) – 8 

wykładów * 3 godziny, s. 237 

Bezpieczeństwo międzynarodowe (wykład), dr Ł. Fijałkowski, 8 ECTS razem z 

ćwiczeniami (egzamin), s. 107 

 

10.25-11.55 

 

gr. 1 Globalizacja i regionalizacja (ćwiczenia), prof., (1-4), dr M. Nowicki (5-8), s. 306 Gr. I Prawa człowieka we współczesnym świecie, prof. L. Leshchenko, s. 108 

12.05-13.35 

 

Seminarium magisterskie, 1 ECTS (12 godzin)  

 

 

Aktorzy i role międzynarodowe (Wybór 3 z 4 razem 5 ECTS), mgr M. Adamczyk,  

s. 103  

(1-8) * 

13.55-15.25 Kurs do wyboru, 2 ECTS (20 godzin) * 

Sztuka i propaganda lub Sztuka: między anarchią a totalitaryzmem, dr A. Bandura, s. 306 

lub Ewolucja stosunków polsko – niemieckich w XXI wieku, dr A. Sokołowski, s.  

Zjazdy 1 - 8 

Seminarium magisterskie, 2 ECTS (16 godzin) 

Prof. T. Lebioda, s.  

Prof. L. Leshchenko, s. 

Prof. M. Wróblewski, s.  

Prof. M. Mróz, s.  

(1-8) * 

15.35-17.05 

 

Przedmiot ze specjalności, (3 ECTS),  

s. 12 

(1 – 8) * 

(WSD) Rozstrzyganie sporów międzynarodowych (5 ECTS), dr hab. A. Szumski, s.  

(1-8) * 

17.15-18.45   

 

NIEDZIELA 

GODZINY I ROK II ROK 

8.00-10.15 (obowiązk. dla całego roku) Teoria stosunków międzynarodowych (wykład), (8 ECTS) 

dr hab. P. Mikiewicz, (egzamin, razem z ćwiczeniami), s. 306 

(1 – 8) *  

8.00-9.30  

Państwa upadłe (wybór 3 z 4 razem 5 ECTS), dr Grzegorz Tokarz, s. 203 

(1-8) * 

10.30-12.00 gr. 1 Teoria stosunków międzynarodowych (ćwiczenia), dr hab. P. Mikiewicz, s. 306 

(1 – 8) * 

9.40-11.10  

Gr. I Międzynarodowa Ochrona Środowiska, (2 ECTS), dr A. Banaszkiewicz, (1-8) *,  

s. 232 

12.10-13.40 Przedmiot ze specjalności (3 ECTS), s. 306 

(1 – 8) * 

11.20-12.50 

Gr. I Bezpieczeństwo Międzynarodowe (ćwiczenia), mgr T. Wieteska, s. 107 

(1-8) * 

13.50-15.20 13.50 – 16.05 

gr. 1 Ekonomia rozwoju (konwers.), dr T. Matras (5 ECTS), s. 306  

(1 – 8) * 

13.20-14.50 

Mocarstwa w stosunkach międzynarodowych (wybór 3 z 4 razem 5 ECTS),  

dr M. Habowski, s. 234 

(1-8) * 

15.30-17.00  15.00-16.30 

(WSD) Funkcje organów władzy państwowej w kształtowaniu polityki zagranicznej RP 

(5 ECTS), dr M. Habowski, s. 12 

(1-8) * 

* Uwaga, liczby w nawiasach oznaczają liczbę i numery zjazdów. 


