
Szanowni studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na 
kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

 

W związku z wprowadzeniem na I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku STOSUNKI 
MIĘDZYNARODOWE tzw. „trybu hybrydowego z rotacją” zajęcia ćwiczeniowe i konwersatoryjne 
będą polegały na tym, iż grupa ćwiczeniowa w systemie USOS zostanie podzielona wirtualnie na dwie 
części. Jedna połowa grupy będzie uczestniczyła w zajęciach w sali ćwiczeniowej, natomiast druga 
połowa grupy będzie uczestniczyła w tych samych zajęciach zdalnie, czyli online. Obecność studenta w 
jednej lub drugiej formie zajęć jest obowiązkowa. Wykłady dla całego roku będą natomiast 
prowadzone wyłącznie zdalnie (online). 

Ze względu na wymogi sanitarne związane z Covid-19 (w budynku Instytutu i naszych salach 
dydaktycznych) nie ma możliwości przepisywania się przez studentów z jednej grupy do innej, 
jak również chodzenia na zajęcia w danym tygodniu lub kolejnych tygodniach z inną grupą (obowiązuje 
tu numeracja zajęć nieparzysta oraz parzysta). 

 

Dla I roku SM licencjat studia stacjonarne wprowadza się następujący 
harmonogram zajęć: 

Grupa I ćwiczeniowa: 

Studenci, których nazwiska zawierają się w przedziale liter: A – Gos. przyjeżdżają przez cały tydzień na 
1 zajęcia (numeracja zajęć nieparzysta), które odbywają w budynku Instytutu Studiów 
Międzynarodowych przy ulicy Koszarowej 3. Natomiast studenci, których nazwiska zawierają się 
w przedziale liter: Grz. – Kark. będą przez cały tydzień uczestniczyć w tym samym czasie w zajęciach 
online w domu. Podczas 2 zajęć (numeracja zajęć parzysta), zaplanowanych w kolejnym tygodniu, 
studenci których nazwiska zawierają się w przedziale liter: Grz. – Kark. przyjeżdżają przez cały tydzień 
na zajęcia w budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych przy ulicy Koszarowej 3. Natomiast 
studenci, których nazwiska zawierają się w przedziale liter: A – Gos. będą przez cały tydzień 
uczestniczyć w tym samym czasie w zajęciach online w domu. W następnych tygodniach zajęcia dla 
studentów każdej z grup będą odbywały się rotacyjnie, wg powyższego schematu (numeracja zajęć 
nieparzysta oraz parzysta) w Instytucie Studiów Międzynarodowych lub online. 

 

Grupa 2 ćwiczeniowa: 

Studenci, których nazwiska zawierają się w przedziale liter: Karp. – Kw. przyjeżdżają przez cały tydzień 
na 1 zajęcia (numeracja zajęć nieparzysta), które odbywają w budynku Instytutu Studiów 
Międzynarodowych przy ulicy Koszarowej 3. Natomiast studenci, których nazwiska zawierają się 
w przedziale liter: L – Mróz P. będą przez cały tydzień uczestniczyć w tym samym czasie w zajęciach 
online w domu. Podczas 2 zajęć (numeracja zajęć parzysta), zaplanowanych w kolejnym tygodniu, 
studenci których nazwiska zawierają się w przedziale liter: L – Mróz P. przyjeżdżają przez cały tydzień 
na zajęcia w budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych przy ulicy Koszarowej 3. Natomiast 
studenci, których nazwiska zawierają się w przedziale liter: Karp. – Kw. będą przez cały tydzień 
uczestniczyć w tym samym czasie w zajęciach online w domu. W następnych tygodniach zajęcia dla 
studentów każdej z grup będą odbywały się rotacyjnie, wg powyższego schematu (numeracja zajęć 
nieparzysta oraz parzysta) w Instytucie Studiów Międzynarodowych lub online. 

  



 

Grupa 3 ćwiczeniowa: 

Studenci, których nazwiska zawierają się w przedziale liter: Mróz W. – Po. przyjeżdżają przez cały 
tydzień na 1 zajęcia (numeracja zajęć nieparzysta), które odbywają w budynku Instytutu Studiów 
Międzynarodowych przy ulicy Koszarowej 3. Natomiast studenci, których nazwiska zawierają się 
w przedziale liter: Pr. – So. będą przez cały tydzień uczestniczyć w tym samym czasie w zajęciach online 
w domu. Podczas 2 zajęć (numeracja zajęć parzysta), zaplanowanych w kolejnym tygodniu, studenci 
których nazwiska zawierają się w przedziale liter: Pr. – So. przyjeżdżają przez cały tydzień na zajęcia w 
budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych przy ulicy Koszarowej 3. Natomiast studenci, których 
nazwiska zawierają się w przedziale liter: Mróz W. – Po. będą przez cały tydzień uczestniczyć w tym 
samym czasie w zajęciach online w domu. W następnych tygodniach zajęcia dla studentów każdej z grup 
będą odbywały się rotacyjnie, wg powyższego schematu (numeracja zajęć nieparzysta oraz parzysta) w 
Instytucie Studiów Międzynarodowych lub online. 

 

Grupa 4 ćwiczeniowa: 

Studenci, których nazwiska zawierają się w przedziale liter: St. – Ż będą mieli wszystkie zajęcia 
(numeracja zajęć nieparzysta oraz parzysta) w budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych przy 
ulicy Koszarowej 3. 

 

 

 


