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PLAN ZAJ ĘĆ I ROKU STOSUNKÓW MI ĘDZYNARODOWYCH  - STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE, I  ROK, SEMESTR 1, ROK AKADEMICKI 2019/2020 
NA STRONIE ISM W ZAKŁADCE STUDENCI JEST INFORMACJA NA TEMAT SZKOLENIA BHP – OBOWI ĄZKOWEGO 
 
 
Poniedziałek 
I rok SM 

Mikroekonomia 
(5,0 ECTS) 30 godz. wykład,  
30  godz. ćwiczenia 
 

Podstawy prawa  
(3,0 ECTS) 
30 godz. konwersatorium 
 

Historia polskiej polityki 
zagranicznej 1918-1989/1990 
(3,0 ECTS) 
30 godz. konwersatorium 

Nauka o państwie 
(5,0 ECTS) 
30 godz. wykład, 30 godz. 
ćwiczenia 

jednorazowe szkolenie  
 
 
biblioteczne  w dniu 7 X 
zajęcia, odbędą się w czytelni 
Biblioteki WNS. 

 
9.45-11.15 

I gr.                                     s. 101 
 
dr Karolina Olszewska 
 
 

IV gr.                          s. 207 
 
dr Anna Umińska-Woroniecka 

III gr.                           s. 340 
 
dr Artur Kamiński 

   

 
11.30-13.00 

 II gr.                                  s. 203 
 
dr Michał Nowicki 
 

I gr.                             s. 207 
 
dr Anna Umińska-Woroniecka 
 
 

IV gr.                             s. 340 
 
 
dr Artur Kamiński 

 w dniu  7.10 
jednorazowe szkolenie biblioteczne 
zajęcia, odbędą się w czytelni 
Biblioteki WNS. 
11.30 – 13.00 
III gr.         

 
13.45 – 15.15 

III gr.                                  s. 203 
 
dr Michał Nowicki 
 

II  gr.                         s. 207 
 
dr Marcin Szydzisz 
 

I gr .                              s. 340 
 
 
dr Artur Kamiński 

IV gr.                        
s. 3 A (budynek Biblioteki) 
 
mgr Joanna Karpińska-
Olszewska 

 

15.30 – 17.00 IV  gr.                                  s. 203 
 
dr Michał Nowicki 

I II gr .                          s. 207 
 
dr Marcin Szydzisz 

II gr.                            s. 340 
 
dr Artur Kamiński 
 
  

 I gr.                                
s. 3 A (budynek Biblioteki) 
                 
 
mgr Joanna Karpińska-
Olszewska 
 
 

 

17.15 – 18.45    II gr.                                             
s. 207 
 
 
mgr Joanna Karpińska-
Olszewska 
 
III gr.                         s.  203 
mgr Sylwia Zawadzka  
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Wtorek 
I rok SM 

Mikroekonomia 
(5,0 ECTS) 30 godz. wykład,  
30  godz. ćwiczenia 
 

Geografia polityczna  
i ekonomiczna 
(5,0 ECTS) 30 godz. wykład,  
30  godz. ćwiczenia 
 

Nauka o państwie 
(5,0  ECTS) 
30 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia 
 

Tematyczne konwersatorium językowe – 
Sprawy wewnętrzne kraju 
(2 ECTS) 40 godzin  
 
 

8.15 – 9.45 Wykład   aula  „C”.   
budynek Politologii          
 
dr Karolina Olszewska 

  
 

  

9.50 – 11.20  Wykład  aula  „A”.  
budynek Politologii          
prof. Krzysztof Kociubiński 
  

  

 
 

  11.30 – 13.00 
Wykład     s. 237 
od  3 XII 
 
dr Grzegorz Tokarz 

11.30 – 14.00   do 26 listopada, od 4 
grudnia środa 11.00 – 13.30 
 
Język angielski  
mgr Małgorzata-Róża Sawicka  s.  340 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 
TEMATYCZNE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD PIERWSZEGO SEMESTRU 
Zapisy na obowiązkowe Tematyczne konwersatoria językowe u prowadzących 
 
Środa 
I rok SM 
 

Technologia informacyjna z 
elementami prawa własności 
intelektualnej 
(1,0 ECTS) 
16  godz. projekt 
zajęcia odbywać się będą w 
dniach:  
9.10, 16.10, 23.10, 6.11, 13.11, 
20.11, 27.11 

Nauka o państwie 
(5,0 ECTS) 
30 godz. wykład, 30 godz. 
ćwiczenia 

jednorazowe szkolenie  
 
 
biblioteczne  w dniu 2 X 
zajęcia, odbędą się w czytelni 
Biblioteki WNS. 

Tematyczne konwersatorium 
językowe – Sprawy wewnętrzne 
kraju 
(2 ECTS) 40 godzin  
 
 

8.00  – 9.30    
 

w dniu 2  X jednorazowy wykład 
aula „A” budynek Politologii  

           

 
9.45-11.15 

I gr.                                s.  230 
dr Bartłomiej Łódzki                        

 w dniu  2 X 
jednorazowe szkolenie biblioteczne 
zajęcia, odbędą się w czytelni Biblioteki 
WNS. 

 
9.45 – 11.15 
II gr.         

 

 
11.30-13.00 

 II gr.                               s. 230 
dr Bartłomiej Łódzki                        

 w dniu  2 X 
jednorazowe szkolenie biblioteczne 
zajęcia, odbędą się w czytelni Biblioteki 
WNS. 

11.30 – 13.00 
I gr.         
 

11.00 – 13.30   (w tym 15 min. 
przerwa) od 4 grudnia   
Język angielski  
mgr Małgorzata-Róża Sawicka   
s. 232 
 

 
13.45 – 15.15 

III gr.                              s. 230 
dr Bartłomiej Łódzki                        

  w dniu  2 X 
jednorazowe szkolenie biblioteczne 
zajęcia, odbędą się w czytelni Biblioteki 
WNS. 
13.15 – 14.45 
IV gr.         

 

15.30 – 17.00 IV  gr.                             s. 230 
dr Bartłomiej Łódzki                        

   

17.15 – 18.45  Wykład     aula „.A”  
budynek Politologii          
od 2 X do 27 XI,  
od 3 XII wtorek godz. 11.30 
dr Grzegorz Tokarz 

  

Zapisy na obowiązkowe Tematyczne konwersatoria językowe u prowadzących 
TKJ odbywają się: 2 zajęcia po 2 godziny,  12  zajęć po 3 godziny. Prowadzący ustala, które zajęcia są 2 godzinne. 
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Czwartek  
I rok SM 

Historia stosunków 
międzynarodowych 1815 – 1945  
(6,0 ECTS) 
30 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia 

Geografia polityczna  
i ekonomiczna 
(5,0 ECTS) 30 godz. wykład,  
30  godz. ćwiczenia 
 

Tematyczne konwersatorium 
językowe – Sprawy wewnętrzne 
kraju 
(2 ECTS) 40 godzin  
 
 

 
9.45 – 11.15 

Wykład                                   s. 201 
prof. Tadeusz Lebioda 

  

 
11.30-13.00 

II gr.                                        s.  107 
prof. Tadeusz Lebioda  
IV gr .                                     s.  340 
prof. Katarzyna Gelles 

I gr.                                          s.   13 
dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak    
III gr.   
mgr Bartosz Kosmalski         s. 306 
 
 

 

13.45 -15.15 I gr.                                        s. 107 
prof. Tadeusz Lebioda  
III gr.                                    s.  340 
prof. Katarzyna Gelles  

II gr.                                        s.  13 
dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak     
IV gr.    
dr hab. Rafał Juchnowski      s.  306                                 

 

15.30 – 18.00 
(w tym 15 
min. przerwa) 

  Język angielski  
mgr Galina Bogucka               s.  234 
mgr Beata Migaj                      s.  143 
mgr Małgorzata-Róża Sawicka  s. 13 
Język niemiecki  
mgr Beata Rzeszotnik     s.  207 
Język włoski 
mgr Beata Żabska           s.  102 

16.00 – 18.30 
(w tym 15 
min. przerwa) 

  Język rosyjski 
mgr Ludmiła Święcicka    s. 11 

Egzaminy:  
1) Historia stosunków międzynarodowych 1815 – 1945    - prof. Tadeusz Lebioda  
2) Geografia polityczna i ekonomiczna –  prof. Krzysztof Kociubiński 
3) Mikroekonomia –  dr Karolina Olszewska 
4) Nauka o państwie – dr Grzegorz Tokarz   
 

STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE  2019/2020 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Stosunków Międzynarodowych  są zobowiązani wykazać się znajomością języka 
obcego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.  
 
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. 
Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 11.09.do 22.09.2019 do godz. 23.59.   
 
Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 30.09.2019 o  godz. 16.30 
 
Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej. 



 

5 
 

Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości. 
j. angielski s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12  
j. niemiecki s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12   
j. francuski s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12   
j. hiszpański s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12   
j. włoski s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12   
j. rosyjski s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12   
 

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego 
1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość 

            językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej 
            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/ 
            rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu. 
            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie    

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83 
 

            Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana. 
2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że 

efekty kształcenia są takie same jak na UWr 
 
            W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się w godzinach konsultacji 
            do kierowników zespołów językowych od 4 do 30 listopada w celu przepisania oceny.  
            Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie 

https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ 
 

3. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego 
poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji. 
 
Istotne informacje  znajdują się na stronie  

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/lektoraty/2-lektoraty 
 
LEKTORATY ROZPOCZYNAJ Ą SIĘ OD DRUGIEGO SEMESTRU 
(SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020) 
 
 

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 

 

 
 

 

 
 


