
Zasady zapisu na przedmioty
do wyboru

Stosunki
międzynarodowe

 I stopień 2022/2023
3 i 4 semestr



1.  Prawo wyboru przedmiotów na 3 i 4 semestr letni na kierunku Stosunki Międzynarodowe,
studia I stopnia mają osoby, które obecnie są na 2 semestrze studiów I stopnia na kierunku
Stosunki międzynarodowe w roku akad. 2021/2022 i w USOS mają aktywny status "student”. 

2.   Każdy student / studentka I roku studiów I stopnia ma obowiązek wybrania przedmiotów      
 z poszczególnych grup:
 
Semestr zimowy 2022/2023
 Przedmiot do wyboru 4 - 1 przedmiot
 Przedmiot do wyboru 5 - 1 przedmiot
 Przedmiot do wyboru 6 - 1 przedmiot

 Semestr letni 2022/2023
 Przedmioty do wyboru 7-8 - 2 przedmioty
 Przedmioty do wyboru 9-10 - 2 przedmioty

3.   Lista proponowanych przedmiotów wraz z krótką charakterystyką dostępna jest pod
adresem: 
https://planystudiow.uek.krakow.pl/index.php?a=275&id=34&idSemestruRoku=43
Uwaga: Poniżej wyszczególniono przedmioty, które ostatecznie zostają wystawione do rejestracji

4.   Rejestracja na przedmioty do wyboru odbywa się poprzez konto studenta w systemie
USOSweb. 
I tura: od 04.06 godz. 7.00 do 06.06 godz. 23.59.

8.06 - *ogłoszenie wyników (na adresy mailowe uczelniane)

II tura - w razie konieczności - dla studentów, którzy w pierwszej turze wybrali przedmioty
nieuruchomione oraz tych, którzy nie dokonali żadnego wyboru

5.   *Decyzja Dyrektora Instytutu na podstawie wskazań studentów, Zarządzenie Rektora 
nr R.0211.15.2022 
Niedokonanie przez studenta wyboru skutkuje przypisaniem go do przedmiotów wyznaczonych
przez Dyrektora Instytutu



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmiot do wyboru 4  konwersatorium 30 h, 3 pkt ECTS przypisane do
dyscypliny: Ekonomia i finanse - zajęcia w semestrze 2022/23 zimowym

ODADOB
Od dobrobytu do szczęścia. Dylematy współczesnej ekonomii
dr Kwarciński Tomasz

KORMZY
Korporacje międzynarodowe - Przemysł 4.0 i uwarunkowania rozwojowe
dr hab. Popławski Łukasz

NARARY
Narzędzia arytmetyki finansowej w stosunkach międzynarodowych
dr Tatar Jan

WPRDOD
Wprowadzenie do Data Mining
dr hab. Wyrobek Joanna



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmiot do wyboru 5  konwersatorium 30 h, 3 pkt ECTS przypisane do
dyscypliny: Nauki socjologiczne - zajęcia w semestrze 2022/23 zimowym

SOCPOC
Socjologia procesów globalnych
dr Kaczorowski Karol

LRWPUL
Pułapki społeczne i paradoksy zachowania zbiorowego
dr Kwarcińska Katarzyna

SOCKON
Socjologia konfliktu
dr hab. Słaboń Andrzej

ANTMIA (przeniesiony z przedmiot do wyboru 6)
Antropologia miasta
dr hab. Warmińska Katarzyna



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmiot do wyboru 6  konwersatorium 30 h, 3 pkt ECTS przypisane do
dyscypliny - inna dyscyplina niż: Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i
finanse, Nauki socjologiczne - zajęcia w semestrze 2022/23 zimowym

PRACIL
Prawo cywilne i handlowe porównawcze
dr Figura-Góralczyk Edyta

FILPIT
Filozofia polityki
dr hab. Guczalska Katarzyna

ZROCYW
Źródła cywilizacji śródziemnomorskiej
dr hab. Kot Dobrosław

MIEINI
Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe
dr Loranc-Borkowska Jolanta

PRAGOS
Prawo gospodarcze
dr Ryszkowski Karol

PRAZTR   
Prawo zatrudnienia z ochroną danych osobowych
dr Mędrala Małgorzata
Decyzją Dyrektora Instytutu oraz Instytutowego Zespołu
Programowo - Dydaktycznego z dn. 02.06. br. przedmiot zostaje
usunięty z możliwości wyboru. Zgłoszenie go do wyboru będzie
możliwe w kolejnym roku akademickim.



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmioty do wyboru 7-8  konwersatorium 30 h, 3 pkt ECTS (każdy)
przypisane do dyscypliny: Nauki o polityce i administracji - zajęcia w
semestrze 2022/23 letnim

PRODLO
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
dr Danel Łukasz

STOPLS
Stosunki Polski z wybranymi krajami azjatyckimi i regionami
dr hab. Jakimowicz Robert

EURTRA
Europejska transformacja klimatyczna
mgr Król Michał

SLUSPE
Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód
dr Latosińska Agnieszka

SZTWOJ
Sztuka wojny czy sztuka pokoju? Idea wojny od starożytności po czasy
współczesne
dr Mazur-Bubak Monika

CYWAME
Cywilizacja amerykańska
dr hab. Prostak Rafał

POLZCZ
Polityka Zagraniczna Rosji
dr Strycharz Damian



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmioty do wyboru 9-10  konwersatorium 15 h, 3 pkt ECTS przypisane
do dyscypliny: Nauki o polityce i administracji - zajęcia w semestrze 2022/23
letnim

KONWTO
Konspiracjonizm w stosunkach międzynarodowych
dr hab. Dzwończyk Joanna

MINWEW
Minipaństwa we współczesnym świecie
dr Eska-Mikołajewska Justyna

DETAKT
Determinanty aktywności wybranych krajów rozwiniętych w państwach
rozwijających się Afryki
mgr Głogowski Piotr

WPRWZA
Wprowadzenie w zagadnienia terroryzmu międzynarodowego
dr Karwoth-Zielińska Dominika

NIETEO
Niekonwencjonalne teorie i idee o relacjach międzynarodowych
dr Lisiakiewicz Rafał


