
Zasady zapisu na przedmioty
do wyboru

Stosunki
międzynarodowe

 II stopień 2022/2023
3 i 4 semestr



1.  Prawo wyboru przedmiotów na 3 i 4 semestr letni na kierunku Stosunki Międzynarodowe,
studia II stopnia mają osoby, które obecnie są na 2 semestrze studiów II 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 7-8 - 2 przedmioty

 Semestr letni 2022/2023
 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=35&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 7-8 kkonwersatorium 15 h, 3 pkt ECTS (każdy)
przypisane do dyscypliny: Nauki o polityce i administracji (3 pkt ECTS ) -
zajęcia w semestrze 2022/23 zimowym

PATZYC
Patologie życia politycznego
dr hab. Dzwończyk Joanna

AUTIET
Autoprezentacja i etykieta biznesowa
dr hab. Gębarowski Marcin

KOBIET
Kobieta-etyka-polityka
dr hab. Guczalska Katarzyna

POLFED
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej 
i Arktyki
dr hab. Jakimowicz Robert

HISRLA
Historia relacji polsko-żydowskich
dr Latosińska Agnieszka

WSPMSL
Współczesna myśl liberalna
dr hab. Prostak Rafał



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmiot do wyboru 9 - 15h K, 3 ECTS przypisany do dyscypliny: Nauki o
polityce i administracji 2 pkt oraz Ekonomia i finanse 1 pkt

JAKDZI
Jak działa system Putina? Praktyka i teoria, nie zawsze na poważnie
dr Lisiakiewicz Rafał

NADIRZ
Nadzór i zarządzanie w sektorze publicznym w Polsce i na świecie
dr hab. Popławski Łukasz

NARARY
Narzędzia arytmetyki finansowej w stosunkach międzynarodowych
dr Tatar Jan

WPRWAG
Wprowadzenie w zagadnienia 'białego wywiadu'
dr Karwoth-Zielińska Dominika



Przedmioty uwzględnione podczas rejestracji
Przedmiot 10 - 15h K, 3 ECTS przypisany do dyscypliny: Nauki o polityce i
admistracji 2 pkt oraz Nauki socjologiczne 1 pkt - zajęcia w semestrze
2022/23 letnim

AUTIET
Autoprezentacja i etykieta biznesowa
dr hab. Gębarowski Marcin

DEMAME
Demokracja amerykańska w teorii i praktyce
dr Danel Łukasz

PANMED
Państwo: miedzy anarchią a utopią
prof. dr hab. Filek Janina

TOZEUR
Tożsamość europejska
dr hab. Kisiel Przemysław

METBNJ
Metody badań jakościowych
dr Kwarcińska Katarzyna

SOCSTO
Socjologia stosunków międzynarodowych
dr hab. Słaboń Andrzej


