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OKRES ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.10- 04.02.2020 
 
 
PON. I ROK     

 
II ROK  

8.00 – 9.30   Seminarium magisterskie, 2 ECTS 
prof. Elżbieta Stadtmüller   p. 307 
prof. Maciej Mróz   p.28 
 

9.45-11.15 Seminarium magisterskie, 1 ECTS, 20 godz. od  4 listopada 
prof. Elżbieta Stadtmüller    s. 305            
dr hab. Renata Duda            s. 143 
prof. Leszek Kwieciński        s. 108           
prof. Marek Wróblewski       p. 351                                                     

 

11.30 – 
13.00 

 Gr. I   (DPiM), (WSD)  
 Ekonomia rozwoju (konwers. 30 godz.), 5 ECTS,  dr Bogdan Piątkowski    s.  143  
(GBM ) Etyka w biznesie (konwers. 30 godz.), 3 ECTS,  
            dr Karolina Olszewska                                                                         s.  101                              

 Seminarium magisterskie, 2 ECTS 
prof. Beata. Ociepka     p.349 
prof. Leszek Kwieciński    p. 301 
prof. Marek Wróblewski   p. 338                                             

13.45– 
15.15 
 

(DPM) Media i etniczność,  (konwers. 30 godz.), 3 ECTS,  
  prof. Magdalena Ratajczak                                         s. 102 
(WSD) Korespondencja dyplomatyczna (wykład i ćwiczenia 30 godz.), 6 ECTS,        
             dr Irena Kurasz                                      s. 52 
Gr. II  (GiBM)  
    Ekonomia rozwoju (konwers. 30 godz.),  5 ECTS,  dr Bogdan Piątkowski s.  235                                                             

  

15.30-17.00 (GBM Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego (konwers. 30 godz.),  
            3 ECTS, dr Bogda Piątkowski                                                          s. 235 
(DPM) Komunikowanie globalne,  (konwers. 30 godz.), 3 ECTS   
dr Justyna Arendarska                                                                                 s.  232 

 

17.15 – 
18.45 

 (WSD) Korespondencja dyplomatyczna  
             (wykład i ćwiczenia 30 godz. - egzamin), 6 ECTS,        s. 11 
             dr Irena Kurasz 
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WTOREK I ROK II ROK 
8.15 – 9.45   (GBM)  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (konwers. 30 godz.), 

 dr Monika Paradowska, 5 ECTS,                                                                      s. 102 
 

9.50-11.20 (wykład dla całego roku) Teoria stosunków międzynarodowych (wykład 30 godz.), 
8 ECTS (egzamin, razem z ćwiczeniami),   
dr hab. Przemysław Mikiewicz,                                                                     s. 201 

(DPM) Dyplomacja kulturalna (konwers. 30 godz.), dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, 
5 ECTS,                                                                                                               s.  208 
(GBM ) Rynki wschodzące   (konwers. 30 godz.),                                              s. 102 
dr Karolina Olszewska,   5 ECTS,           

11.30-
13.00 

gr. I (DPiM), (WSD) Teoria stosunków międzynarodowych (ćwiczenia 30 godz.),  
 prof. Andrzej Polus                       s. 234 
gr. II (GiBM) Globalizacja i regionalizacja (część ekonomiczna) (ćwiczenia 30 
godz.  
 od 9 – 15 tyg. część ekonomiczna)   dr Michał Nowicki              s.  232 

 (DPM)  Analiza mediów globalnych (konwers. 30 godz.), dr Bartłomiej Łódzki, 
5 ECTS,     s. 230                                                                                                                                                           

13.45- 
15.15 

Gr. I  (DPiM), (WSD ) Globalizacja i regionalizacja (ćwiczenia 30 godz.), 
 ( od 1 – 8 tyg. część polityczna), prof. Elżbieta Stadtmüller  s. 201 
                         
   (od 9 – 15 tyg. część ekonomiczna)    dr Michał Nowicki     s.  201                      
 
Gr. II (GiBM) Teoria stosunków międzynarodowych (ćwiczenia 30 godz.),   
       prof. Andrzej Polus    s. 201 w dniu 8.10,  
      od 15.10   s.  107                                                       

 Przedmiot do wyboru:  
(od I– VIII tygodnia) 
Mocarstwa w stosunkach międzynarodowych  (konwers. 16 godz.), 
dr Mirosław Habowski, 2 ECTS,                                                                      s.  103 
  
Przedmiot do wyboru:  
(od I– VIII tygodnia)  4 spotkania po 4 godz. 13.45 – 17.00 
 Aktorzy i role międzynarodowe (konwers. 16 godz.), 
 mgr Wojciech Szczerbowicz , 2 ECTS,                                                            s.  8                                                       

15.30 -
17.00 

 Gr. II (GiBM) Globalizacja i regionalizacja (ćwiczenia 30 godz.  
  od 1 – 8 tyg. część polityczna),  prof. Elżbieta Stadtmüller,   s.  201 
 
wykład dla całego roku  )  Globalizacja i regionalizacja (część ekonomiczna),  
dr Michał Nowicki           (od 9 do 15 tygodnia) 
8 ECTS (egzamin, razem z ćwiczeniami),                                                    s. 201 

 

17.15 – 
18.45 

(wykład dla całego roku  )  Globalizacja i regionalizacja (część polityczna),  
prof. Elżbieta Stadtmüller  
(15 godzin od 1 do 8 tygodnia) 
8 ECTS (egzamin, razem z ćwiczeniami),                                                    s. 201 
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ŚRODA I ROK II ROK 
8.00 – 9.30   Lektoraty SPNJO 8.00 – 11.15 

 
9.40 – 11.10 
 
 

  
9.45 – 11.15 Lektorat języka specjalistycznego 4 ECTS 
 
 Język włoski                  
mgr Beata Żabska          s. 203           
 

11.15 – 12.45 
 
 
 

 10.45 – 12.15 
 
Seminarium magisterskie 
Prof. Larysa Leshchenko  p. 113 
 

12.45 – 14.15 Seminarium magisterskie, 1 ECTS, 20 godz. od  6 listopada 
prof. Magdalena Ratajczak   s. 305 

  
12.30  - 14.00 
Język angielski 
mgr Galina Bogucka  s.  105 
 

14.30 – 16.00 Lektorat j ęzyka specjalistycznego 2 ECTS 
Język angielski 
mgr Galina Bogucka  s.  105 
Język niemiecki 
mgr Beata Rzeszotnik  s. 205          

Lektorat j ęzyka specjalistycznego 4 ECTS 
  
 
Język rosyjski    
mgr  Ludmiła Święcicka      s. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZWARTEK  
I ROK 

II ROK 
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   9.45 11.15 
wykład dla całego roku Bezpieczeństwo międzynarodowe (wykład 30 godz.) ,  
dr Łukasz Fijałkowski, 8 ECTS (egzamin, razem z ćwiczeniami),                                s. 107 

  
 
 

11.30 – 13.00 
 
gr. 1. Prawa człowieka we współczesnym świecie (konwers. 16 godz.),  
         prof. Larysa Leshchenko, 2 ECTS( I – VIII tygodnia) ,        s.    8             
         Międzynarodowa ochrona środowiska (konwers. 16 godz.), 
        dr hab.  A. Szumski, 2 ECTS,  s.  ( IX – XV tygodnia)                                           s. 8 
gr. 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe (ćwiczenia),    
        dr Marek Musioł                                                                                                        s.  102            

 
 
13.45 – 15.15 
 
 
 
14.15 – 15.45 

Lektorat j ęzyka specjalistycznego 2 ECTS 
 
Język włoski                  
mgr Beata Żabska                s.  102   
 
 
Język rosyjski    
mgr  Ludmiła Święcicka      s.  11 

13.45 – 15.15 
gr. 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe (ćwiczenia 30 godz.),                                        s.  201 
         dr Marek Musioł                                                                                             
gr. 2. Prawa człowieka we współczesnym świecie (konwers. 16 godz.),  
         prof. Larysa Leshchenko, 2 ECTS( I – VIII tygodnia) ,   s. 8                                          
         Międzynarodowa ochrona środowiska (konwers. 16 godz.), 
        dr hab. A. Szumski  , 2 ECTS,  s.  ( IX – XV tygodnia)                                           s. 8 

Egzaminy: 
I rok:  Globalizacja i regionalizacja, Teoria stosunków międzynarodowych, (WSD) Korespondencja dyplomatyczna 
II rok:  Bezpieczeństwo międzynarodowe, Lektorat języka specjalistycznego 
 
Specjalności: DPM – Dyplomacja publiczna i media, GBM – Gospodarka i biznes międzynarodowy, SRR – Studia rozwojowe i regionalne,   
                        SN– Studia niemieckie, SW– Studia wschodnie, WSD – Współczesne służby dyplomatyczne. 
 
  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU 
 USOS oraz adresy e-mail dla studentów - informacja dla I roku 

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 PAMI ĘTAM SWOJEGO HASŁA . Wówczas na dostępny w systemie adres e-mail zostanie wysłany link 
umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. W przypadku nieaktualnego adresu należy skontaktować się z dziekanatem na wydziale w celu jego aktualizacji. 
 

System USOSweb Uniwersytecie Wrocławskim 
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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: 

1. jeśli nie pamiętasz loginu, to skontaktuj się z dziekanatem/sekretariatem bądź wydziałowym/instytutowym informatykiem 
2. 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. 

3. jeśli adres e-mail jest niepoprawny, to udaj się do odpowiedniej jednostki (czyt. "Zmiana danych osobowych") w celu jego aktualizacji 
4. jeśli po wykonaniu powyższych kroków nadal masz problem z zalogowaniem się do systemu USOSweb, to skontaktuj się z administratorem systemu: usosweb@uwr.edu.pl 

 
Studia  II stopnia   TRYB  STACJONARNY  LEKTORAT J ĘZYKA NOWO ŻYTNEGO - POZIOM B2+ 

Studenci I roku  Stosunków Międzynarodowych   przyj ęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2019/2020  będą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze  (semestr zimowy 2020/2021 ) 
Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.  

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.  

Studenci  studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego .  
Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język. 

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach: 

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67 

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/72-stacj-2-stopnia-zasady 

Studenci studiów stacjonarnych  drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe  na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać 
na lektoraty w Studium. 
 
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83 
 
Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.  
 


