ROZKŁAD ZAJĘĆ I ROKU – KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE, I ROK, SEMESTR 1, ROK AKADEMICKI 2022/2023

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8-9.10.2022 r.
22-23.10.2022 r.
5-6.11.2022 r.
19-20.11.2022 r.
26-27.11.2022 r.
10-11.12.2022 r.
17-18.12.2022 r.
14-15.01.2023 r.
28-29.01.2023 r.
4-5.02.2023 r.

Egzaminy:
Historia stosunków międzynarodowych (1815 – 1945), prof. T. Lebioda, Geografia polityczna i ekonomiczna, dr M. Sienkiewicz, Nauka o państwie, dr G. Tokarz,
Mikroekonomia, dr M. Nowicki
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Sobota
I rok
Zjazdy 1 – 8

8.00-9.30

9.40-11.10

Historia stosunków
międzynarodowych 1815 –
1945 (6 ECTS)

Nauka o państwie
(5 ECTS)

Mikroekonomia
(5 ECTS)

Podstawy prawa
(3 ECTS)

Wykład dla całego roku
(24 godz.)
prof. T. Lebioda,
s. 232 (1-8) *
I gr. (16 godz.)
prof. T. Lebioda,
s. 232 (1-8) *

II gr. (16 godz.)
dr hab. A. Szumski,
s. 232
(1-8) *
I gr. (16 godz.)
dr hab. A. Szumski,
s. 232
(1-8) *

II gr. (16 godz.)
11.20-12.50 prof. T. Lebioda,
s. 232 (1-8) *

13.05-14.35

Wykład dla całego roku
(24 godz.) dr G. Tokarz,
s. 201 (1-8) *

14.40-16.10

I gr. (16 godz.)
dr J. Trajman,
s. 201 (1-8) *

I gr. (16 godz.)
Vacat,
s. 207 (1-8) *

16.20-17.50

I gr. (16 godz.)
dr J. Trajman,
s. 201 (1-8) *

I gr. (16 godz.)
Vacat,
s. 207 (1-8) *

18.00-19.30

Wykład dla całego
roku (16 godz.),
dr M. Nowicki, s. 237
(1-8) *

* Uwaga, liczby w nawiasach oznaczają ilość i numery zjazdów.
Żółte tło oznacza zajęcia łączone
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Historia polskiej polityki
zagranicznej 1918-1989/1990
(3 ECTS)

Technologia informacyjna z
elementami prawa własności
intelektualnej (1 ECTS)
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Niedziela
I rok
Zjazdy 1 – 8

Historia polskiej polityki Podstawy prawa
zagranicznej 1918(3 ECTS)
1989/1990
(3 ECTS)

Technologia informacyjna z
elementami prawa własności
intelektualnej (1 ECTS)

Geografia polityczna
i ekonomiczna
(5 ECTS)

Przedmiot do wyboru w ramach dostępnej oferty
(2 ECTS)

I. Stosunki polsko-niemieckie, dr M. Kozerski,
s. 13
(2-9) *
II. Stosunki polsko – rosyjskie po roku 1991,
dr M. Sienkiewicz, s. 237 (2 –9) *

8.00-9.30

I gr. (24 godz.)
11.20-12.50 dr A. Kamiński,
s. 232 (1-8) *

Wykład dla całego roku
(16 godz.),
dr M. Sienkiewicz,
s. 237 (1-8) *
II gr. (16 godz.)
dr M. Sienkiewicz,
s. 207 (1-8) *

II gr. (24 godz.)
13.10-15.25 dr A. Kamiński,
s. 232 (1-8) *

I gr. (16 godz.)
dr M. Sienkiewicz,
s. 207 (1-8) *

9.40-11.10

15.30-17.00

Mikroekonomia
(5 ECTS)

II gr. (8 godz.),
dr B. Łódzki,
s. 230
(2,4,6,8) *
I gr. (8 godz.),
dr B. Łódzki,
s. 230
(1,3,5,7) *

17.10-18.40

* Uwaga, liczby w nawiasach oznaczają ilość i numery zjazdów.
Żółte tło oznacza zajęcia łączone
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Sobota
I rok
Zjazdy 9 –10

Historia stosunków
międzynarodowych 1815 –
1945 (6 ECTS)

8.00-09.30

Wykład dla całego roku
(24 godz.)
prof. T. Lebioda,
s. 103 (9-10) *

Podstawy prawa
(3 ECTS)

Nauka o państwie
(5 ECTS)

Geografia polityczna
i ekonomiczna
(5 ECTS)

09.40-11.10

11.20-12.50

I gr. (8 godz.)
dr A. Szumski,
s. 232 (9-10) *

13.10-14.40

14.50-16.20

Wykład (8 godz.),
dr G. Tokarz, s. 237
(9-10) *

16.30-18.00

* Uwaga, liczby w nawiasach oznaczają ilość i numery zjazdów.
Żółte tło oznacza zajęcia łączone
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Technologia informacyjna z elementami prawa własności intelektualnej
(1 ECTS)
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Niedziela
I rok
Zjazdy 9 –10

Historia stosunków
międzynarodowych
1815 – 1945
(6 ECTS)

Nauka o państwie
(5 ECTS)

Podstawy prawa
(3 ECTS)

Geografia polityczna
i ekonomiczna
(5 ECTS)

Przedmiot do wyboru w ramach dostępnej oferty
(2 ECTS)

8.00-9.30

9.40-11.10

11.20-12.50

13.10-14.40
9 Zjazd:
I. Stosunki polsko-niemieckie, dr M. Kozerski,
s. 13
II. Stosunki polsko – rosyjskie po roku 1991,
dr M. Sienkiewicz, s. 237

14.50-16.20

16.30-18.00

18.10-19.40

* Uwaga, liczby w nawiasach oznaczają ilość i numery zjazdów.
Żółte tło oznacza zajęcia łączone
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