
Zasady zapisu na przedmioty
do wyboru

Stosunki
międzynarodowe

 I stopień 2022/2023
5 i 6 semestr



1.  Prawo wyboru przedmiotów na 5 i 6 semestr letni na kierunku Stosunki Międzynarodowe,
studia I stopnia mają osoby, które obecnie są na 4 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
 Przedmioty do wyboru 11-12 - 2 przedmioty
 Przedmioty do wyboru 13-14 - 2 przedmioty
 
 Semestr letni 2022/2023
 Przedmioty do wyboru 15-16 - 2 przedmioty
 Przedmioty do wyboru 17-18 - 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
Przedmioty do wyboru 11-12 konwersatorium 30 h, 3 pkt ECTS (każdy)
przypisane do dyscypliny: Nauki o polityce i administracji - zajęcia w
semestrze 2022/23 zimowym

GEOJAK
Geopolityka jako paradygmat stosunków międzynarodowych?
dr hab. Dzwończyk Joanna

WSPWWA
Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa Azji
dr hab. Jakimowicz Robert

ZIEGOS
Zielona Gospodarka
mgr Król Michał

SILSLO
Siła słowa – analiza treści werbalnych i pozawerbalnych w wystąpieniach
liderów politycznych
dr Mazur-Bubak Monika

MIEOCH
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
dr hab. Prostak Rafał

POLZGR
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
dr Strycharz Damian



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmiot do wyboru 13-14  konwersatorium 15 h, 3 pkt ECTS (każdy)
przypisane do dyscypliny: Ekonomia i Finanse - zajęcia w semestrze 2022/23
zimowym

MORGAN
Moralne granice rynku
dr Kwarciński Tomasz

PRAZTR
Prawo zatrudnienia z ochroną danych osobowych
dr Mędrala Małgorzata

ANAEEK
Analiza efektywności jednostek gospodarczych za pomocą metody DEA
dr hab. Prędki Artur

WYCPRZ
Wycena przedsiębiorstw
dr hab. Wyrobek Joanna

RYNPYW  (przeniesiony z przedmioty do wyboru 11-12)
Rynek pracy w perspektywie krajowej i europejskiej
dr Jelonek Magdalena

PRAAPO (przeniesiony z przedmioty do wyboru 11-12)
Prawne aspekty współpracy gospodarczej z państwami WNP
dr Kotulewicz Karolina

PRZGOS (przeniesiony z przedmioty do wyboru 15-16)
Przestępczość gospodarcza
dr Michalik Adam



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmiot do wyboru 15-16  konwersatorium 15 h, 3 pkt ECTS (każdy)
przypisane do dyscypliny: Nauki socjologiczne - zajęcia w semestrze 2022/23
letnim

KULUUN
Kulturowe uwarunkowania rozwoju społ-gospodarczego
dr Cierniak-Szóstak Ewa

WSPPES
Współczesne procesy społeczno - kulturowe
dr hab. Kisiel Przemysław

NIESPO
Nierówności społeczne
dr Kwarcińska Katarzyna

SOCMST
Sociologia miasta
dr hab. Warmińska Katarzyna



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmioty do wyboru 17-18  konwersatorium 15 h, 3 pkt ECTS (każdy)
przypisane do dyscypliny - inna dyscyplina niż: Nauki o polityce i
administracji, Ekonomia i finanse, Nauki socjologiczne - zajęcia w semestrze
2022/23 letnim

WYWWPL
Wywieranie wpływu społecznego w organizacji
dr hab. Adamska-Chudzińska Małgorzata

KULIER
Kultura i eros
dr hab. Augustyniak Piotr

ETYIWY
Etyka i wyzwania współczesności
dr hab. Guczalska Katarzyna

RESIPA
Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców – aspekty międzynarodowe
dr hab. Horosz Piotr

MIEPAW
Międzynarodowe prawo handlowe
dr Kukuryk Piotr

FILSPO
Filozofia społeczna
dr Kwarciński Tomasz

PRACEL
Prawo celne
dr Loranc-Borkowska Jolanta

SPOODZ
Społeczna Odpowiedzialność Instytucji Publicznych
dr Mizdrak Inga

PSYTWO
Psychologia twórczego rozwiązywania problemów w organizacji
dr Szczygieł Alicja


