
HARMONOGRAM 

ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  

kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  
/ s t u d i a  s t a c j o n a r n e ,  m a g i s t e r s k i e /  

r o k  a k a d e m i c k i  2 0 1 6/2 0 1 7  

 

 

 

I rok  

 

Nazwa przedmiotu Nazwisko egzaminatora Termin egzaminu 

(data, godzina, sala, forma) 

I termin 

Termin egzaminu 

(data, godzina, sala, forma) 

II termin 

Teorie stosunków 

międzynarodowych 
Prof. Rafał Riedel 

06.02.2017 r.,  godz.11:00 

sala 203, forma pisemna 

23.02.2017 r., godz. 11:00 

sala 203, forma ustna 

Historia współczesnej Europy 

 
Prof. Krzysztof Tarka  

02.02.2017 r.,  godz.9:00 

sala 229 IH, forma ustna 

16.02.2017 r., godz. 9:00 

sala 229 IH, forma ustna 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 
Prof. Elżbieta Trela-

Mazur 

27.01.2017 r.,  godz. 10:30 

sala 313,  forma ustna 

13.02.2017 r., godz. 11:00 

sala 313, forma ustna 

Metodologia badań politologicznych 

(proseminarium) 
Dr Lech Rubisz 

09.02.2017 r.,  godz. 14:00 

sala 211,  forma ustna 

13.02.2017 r., godz. 14:00 

sala 211, forma ustna 

 

II rok  

 

Nazwa przedmiotu Nazwisko egzaminatora Termin egzaminu 

(data, godzina, sala, forma) 

I termin 

Termin egzaminu 

(data, godzina, sala, 

forma) 

II termin 

Prognozowanie i symulacje 

międzynarodowe 
Prof. Markiyan Malskyy 

27.01.2017 r.,  godz. 11:00 

sala 212,  forma ustna/ 

pisemna 

23.02.2017 r., godz. 11:00 

sala 212, forma ustna 

Dyplomacja publiczna Dr Barbara Curyło 
06.02.2017 r.,  godz. 10:00 

sala 205, forma pisemna 

13.02.2017 r., godz. 10:00 

sala 205, forma pisemna 

Globalizacja i regionalizacja Dr Grzegorz Balawajder 
31.01.2017 r.,  godz. 13:30 

sala 206,  forma pisemna 

16.02.2017 r., godz. 13:30 

sala 314, forma ustna 

Kryzysy gospodarcze i finansowe w 

świecie w XX i XXI w. 

Specjalność: Międzynarodowe 

Stosunki Ekonomiczne 

Dr Sławomir Czapnik 
09.02.2017 r.,  godz. 13:00 

sala 302,  forma ustna 

16.02.2017 r., godz. 13:00 

sala 302, forma ustna 

Reklama polityczna  

specjalność: Marketing polityczny 
Dr Adam Drosik 

30.01.2017 r.,  godz. 10:00 

sala 202,  forma ustna 

20.02.2017 r., godz. 11:00 

sala 310, forma ustna 

 

 


