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Przewidywany harmonogram sesji na kierunku studia wschodnie  

Wydział Orientalistyczny   
Studium Europy Wschodniej UW 

 

Nazwa przedmiotu Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 r. (uczestniczy 
35 osób) 

Prowadzący David KOLBAIA 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin 
Czy forma weryfikacji wiedzy została 
zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

W sylabusie jest napisane: praca semestralna (esej) na 
zakończenie kursu.  
Tutaj wprowadziłem zmianę: 
Esej końcowy oraz dwie recenzje tekstów źródłowych 
(wysyłane pod koniec semestru letniego) są formą 
sprawdzenia efektów uczenia. 
Uwaga: Teksty źródłowe, są wysyłane co lekcję.  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalne 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina I termin - 15.06.2020      godz. 16:45 -18:15 
Uwagi dodatkowe II termin - 22.06.2020     godz. 16:45-18:15   

 

Nazwa przedmiotu Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim 
(uczestniczy 43 osób)  

Prowadzący David KOLBAIA 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin 
Czy forma weryfikacji wiedzy została 
zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

W sylabusie jest napisane: egzamin ustny lub pisemny - 
praca semestralna (esej) na zakończenie kursu.  
Tutaj wprowadziłem zmianę, studenci zostali 
poinformowani przeze mnie na początku lekcji zdalnych. 
Esej końcowy oraz dwie recenzje tekstów źródłowych 
(wysyłane pod koniec semestru letniego) są formą 
sprawdzenia efektów uczenia.  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalne 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina I termin - 16.06.2020     godz. 11:30-13:00 
Uwagi dodatkowe II termin - 23. 06. 2020  godz. 11:30-13:00 

 

Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie (11 osób) 
 

Prowadzący David KOLBAIA 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została 
zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

W sylabusie jest napisane: Aktywność na zajęciach, 
kontrola obecności, praca pisemna 
 
Tutaj sprecyzuję: Zaliczeniem jest złożenie kompletnej 
pracy licencjackiej zatwierdzonej przez promotora do 
obrony  
 
 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalne 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina I termin    -  17.06.2020     godz.  11:30 -13:00 
Uwagi dodatkowe II termin   -  24.06.2020     godz. 11:30 -13:00 
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Nazwa przedmiotu Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu  (7 
osób) 

Prowadzący David KOLBAIA 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  Zaliczenie na ocenę 
Czy forma weryfikacji wiedzy została 
zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

W sylabusie jest napisane: Zaliczenie pisemne / zaliczenie 
ustne) obecność na zajęciach i aktywność na zajęciach.  
Tutaj wprowadziłem zmianę: 
Esej końcowy oraz dwie recenzje tekstów źródłowych 
(wysyłane pod koniec semestru letniego) są formą 
sprawdzenia efektów uczenia. 
Uwaga: Teksty źródłowe, są wysyłane co lekcję.  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalne 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 
 

Data i godzina I termin     -  17.06.2020     godz.  13:15 - 14:45 
Uwagi dodatkowe II termin   -  24.06.2020      godz. 13:15 - 14:45 

 

Nazwa przedmiotu Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura (uczestniczy 
40 osób + 1 styp. Rządu RP dla Młodych Naukowców)  
(wykład specjalizacyjny KAŚ) 

Prowadzący David KOLBAIA 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin  
Czy forma weryfikacji wiedzy została 
zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

W sylabusie jest napisane: praca pisemna (esej) na 
zakończenie kursu.  
Tutaj wprowadziłem zmianę: 
Esej końcowy oraz dwie recenzje tekstów źródłowych są 
formą sprawdzenia efektów uczenia 
Uwaga: Teksty źródłowe, są wysyłane co lekcję.  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalne 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina I termin   - 19.06.2020     godz. 9:45-11:15 
Uwagi dodatkowe II termin - 26.06.2020     godz. 9:45-11:15 

 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie w specjalizacji głównej. (6 osób) 
Prowadzący David KOLBAIA 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została 
zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

W sylabusie jest napisane: Aktywność na zajęciach, 
kontrola obecności, praca pisemna 
Tutaj sprecyzuję: Zaliczeniem jest złożenie kompletnej 
pracy magisterskiej zatwierdzonej przez swojego 
promotora do obrony  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalne 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina I termin    - 19.06.2020     godz. 15:00-16:30 
Uwagi dodatkowe II termin  - 26.06.2020     godz. 15:00-16:30 
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Nazwa przedmiotu Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu  
Prowadzący Henadz Sahanovich 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamen pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

zmieniona z testu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 3 czerwca 2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a 
polityka pamięci krajów Europy Wschodniej   

Prowadzący Henadz Sahanovich 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamen pisemny - test 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie zmieniona  

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 4 czerwca 2020, 9:45 do 11:15 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Od Rusi Kijowskiej do nowoczesnych narodów 
wschodniosłowiańskich 

Prowadzący Henadz Sahanovich 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamen pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

zmieniona z testu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 3 czerwca 2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu ANATOMIA AUTORYTARNEJ WŁADZY: 
KLASA RZADZACA NA BIAŁORUSI 

Prowadzący Tokts Siarhei 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin /pisemne 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina 08.06. 11.30 
Uwagi dodatkowe - 
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Nazwa przedmiotu Język słowacki  

Prowadzący Irena Bilińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin ustny i pisemny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina 17. 06. 2020 r.  

Uwagi dodatkowe brak 

 

Nazwa przedmiotu Wstęp do nauk o kulturze - konwersatorium I LIC 

Prowadzący Irena Bilińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie na podstawie pracy w ciągu semestru  

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina - 

Uwagi dodatkowe - 

 

Nazwa przedmiotu Historia Europy Środkowej i Bałkanów - wykł. II 
LIC 

Prowadzący Irena Bilińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 3 eseje 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

tak 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina - 

Uwagi dodatkowe - 
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Nazwa przedmiotu OGUN Czechosłowaccy dysydenci 

Prowadzący Irena Bilińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie esej 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina - 

Uwagi dodatkowe - 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o społeczeństwach obszaru 
postkomunistycznego 3620-LC1-WOS 

Prowadzący ANDRZEJ BUCZYŃSKI 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne. To jest, każdy student 

przygotowuje referat dotyczący wybranego aspektu 
społeczeństwa postkomunistycznego (z listy 
zaproponowanych przeze mnie tematów). Składają 
go w formie pisemnej.  

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

- Początkowo wszystkie referaty miały być 
wygłoszone podczas zajęć i poddane pod dyskusję 
studentów, a następnie złożone w wersji pisemnej. 
Brak szerszej dyskusji postaram się zrekompensować 
studentom dogłębnymi konsultacjami z nimi, na 
różnych etapach pisania przez nich referatów. 
-Dodatkowo zapowiadałem studentom kolokwium na 
koniec cyklu zajęć. Sprawdzać miało ono znajomość 
fragmentu jednej, podsumowującej lektury, która 
porównywała typologizację reżimów politycznych 
państw postkomunistycznych w teoriach 
tranzytologicznych. Jednak, wobec epidemii, jedynie 
zobowiąże studentów, aby obowiązkowo odnieśli się 
do tychże teorii w swoich referatach. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalne. Studenci będą przesyłać mi teksty swoich 
referatów pocztą elektroniczną. 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

Nie dotyczy 

Data i godzina w okresie przewidzianej sesji egzaminacyjnej  
Uwagi dodatkowe Brak 

 

Nazwa przedmiotu Contemporary Study of the former Soviet Bloc 
Prowadzący John S. Micgiel 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Esej 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina Termin do 31/V/2020 
Uwagi dodatkowe  
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Nazwa przedmiotu The Making of U.S. Foreign Policy 
Prowadzący John S. Micgiel 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Esej 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Termin do 15/05/2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Wstęp do politologii (cw) 

Prowadzący dr Anton Saifullayeu 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie/pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

na platformie Kampus zostaną udostępnione zadania 
pisemne 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina 15.06 do godz. 18.30 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe obszaru 
postkomunistycznego 

Prowadzący dr Anton Saifullayeu 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie/pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

na platformie Kampus zostaną udostępnione zadania 
pisemne+esej/recenzja 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina 17.06 o godz. 16.00 

Uwagi dodatkowe  
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Nazwa przedmiotu Postsowiecka muzyka protestu 

Prowadzący dr Anton Saifullayeu 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie/pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

test językowy+ew. rozmowa 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

- 

Data i godzina 16.06 o godz. 16.00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu  Warsztat pracy naukowej i edytorskiej 
Prowadzący  dr Dariusz Maciak 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie -  obecność, aktywność w czasie zajęć, 

prace pisemne w czasie trwania semestru 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

 nie zmieniono 

W sali (podać numer)/ zdalnie  wpis do USOS 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 nie dotyczy 

Data i godzina  nie dotyczy 
Uwagi dodatkowe  brak 

 

Nazwa przedmiotu Homo soveticus – portret antropologiczne-kulturowy 
- OGUN 

Prowadzący Dr Henadzi Semianchuk 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Termin 0 – 4.06.2020 godzina 13.15 
Termin 1 – 18.06.2020 godzina 13.15 

Uwagi dodatkowe  
 

Nazwa przedmiotu Między Bugiem a Niemnem – kształtowani się 
pogranicza wieliekulturowego- OGUN 

Prowadzący Dr Henadzi Semianchuk 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Termin 0 – 4.06.2020 godzina 11.30 
Termin 1 – 18.06.2020 godzina 11.30 

Uwagi dodatkowe  
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Nazwa przedmiotu Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu 
(Europa Środkowa) (3620-MGRL-ZNWR) 

Prowadzący Dr hab. Mariusz Kowalski 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – pisemne 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak - z testu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie Eseje przesłany mailem 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

n/d 

Data i godzina 23 czerwca 2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu 
(Rosja) (3620-MGRL-ZNWR) 

Prowadzący Dr hab. Mariusz Kowalski 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – pisemne 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak - z testu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie Eseje przesłany mailem 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

n/d 

Data i godzina 24 czerwca 2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Historia i geografia społeczno-gospodarcza obszaru 
postkomunistycznego cz. 2 (3620-LC2-HGSGOP2) 
(semestr letni 2019/20) 

Prowadzący Dr hab. Mariusz Kowalski 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – pisemne 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak - z testu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie Eseje przesłany mailem 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

n/d 

Data i godzina 25 czerwca 2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej 
(3620-GWESW-SP-OG) 

Prowadzący Dr hab. Mariusz Kowalski 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin – pisemne 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak - z testu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie Eseje przesłany mailem 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

n/d 

Data i godzina 26 czerwca 2020 
Uwagi dodatkowe  
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Nazwa przedmiotu Współczesna kultura i życie intelektualne AS 
Prowadzący Ludwika Włodek 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie w formie prezentacji 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Niezmieniona 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Już się odbyło, czekam na zakończenie cyklu przez 
współprowadzącą, tam taka sama forma zaliczenia, 
wystawimy wspólne oceny 

Uwagi dodatkowe brak 
 

Nazwa przedmiotu Dzisiejsza literatura podróżnicza po krajach b ZSRR 
jako przykład współczesnego orientalizmu 

Prowadzący Ludwika Włodek 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny: test i esej 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Niezmieniona 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Test, pt 15.05, godz. 18, esej: termin oddania: do 
końca I tygodnia sesji poprawkowej 

Uwagi dodatkowe brak 
 

Nazwa przedmiotu Narody na pograniczu na przykładzie Spisza 
Prowadzący Ludwika Włodek 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Niezmieniona 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Poniedziałek, 8.VI, godz. 10 
Uwagi dodatkowe brak 

 

Nazwa przedmiotu Sytuacja kobiet w Iranie, Afganistanie i Azji 
Środkowej 

Prowadzący Ludwika Włodek 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Niezmieniona 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Wtorek, 9.VI, godz. 15 
Uwagi dodatkowe brak 
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Nazwa przedmiotu Transformacja ustrojowa po 1991 r. w AS 
Prowadzący Ludwika Włodek 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie w formie prezentacji 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Zmieniona, miało być zaliczenie ustne 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Już się odbyło, czekam na zakończenie cyklu przez 
współprowadzącego, wystawimy wspólne oceny 

Uwagi dodatkowe brak 
 

Nazwa przedmiotu Polacy na Białorusi w XIX-XX wieku: przyczynek 
do dziejów Polaków na Wschodzie 

Prowadzący Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne (esej) 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie. Taki wariant był przewidywany w sylabusie.   

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie  
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

-  

Data i godzina Deadline 17 czerwca 
Uwagi dodatkowe Nie mam 

 

Nazwa przedmiotu Wykład ogun „Karski czy Pilecki” 
Prowadzący Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Esej zaliczeniowy pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Do 15.06.2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie 
Prowadzący Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Konspekt i dwa rozdziały pracy 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Do 15.06.2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu proseminarium  
Prowadzący Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Esej zaliczeniowy 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Do 15.06.2020 
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Nazwa przedmiotu Białoruś pomiędzy Europą a Rosją. Problem wyboru 
cywilizacyjnego 

Prowadzący Aliaksandr Krautsevich 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-06-2020 10.00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Europa – Rosja. Stosunki geopolityczne z 
perspektywy historycznej 

Prowadzący Aliaksandr Krautsevich 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-06-2020 11.00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Proseminarium specjalizacyjne 
Prowadzący Rigels Halili 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Została doprecyzowana nowa forma zaliczenia, 
polegająca na obecności na zajęciach, napisanie 
recenzji nt. Jednej pozycji książkowej, oraz 
przygotowanie wstępnego planu pracy magisterskiej 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 01.07.2020 
Uwagi dodatkowe Brak. 

 

Nazwa przedmiotu Wykład OGUN: Rozpad Jugosławii – przyczyny 
przebieg, konsekwencje 

Prowadzący Rigels Halili 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie. Zaliczenie na esej końcowy 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 01.07.2020 
Uwagi dodatkowe Brak 
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Nazwa przedmiotu Wykład specjalizacyjny 
Prowadzący Rigels Halili 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie. Zaliczenie na esej końcowy 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 01.07.2020 
Uwagi dodatkowe Brak 

 

Nazwa przedmiotu Współczesna kultura i życie intelektualne 
społeczeństw regionu Bałkanów 

Prowadzący Rigels Halili 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie. Aktywność liczenie na esej końcowy na 
zajęciach i esej końcowy 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 01.07.2020 
Uwagi dodatkowe Brak 

 

Nazwa przedmiotu Historia Rosji i Europy Wschodniej do 1917r (ćw) 
3620-LIC1-HREW17cw  
 

Prowadzący Witold Rodkiewicz 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie - ustnie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak, pierwotnie miało być zaliczenie pisemne 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 17.VI./15-18.20; 18.VI. /14.00-18.00; 19.VI./9.00-
13.00 

Uwagi dodatkowe Zakładam ok. 40 min. na 1 osobę. 
 

Nazwa przedmiotu Russia’s Relations with the Post Soviet States. Main 
Tendencies and Problems (1991-2017). 3620-1-
RRWPSS-OG 

Prowadzący Witold Rodkiewicz 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin/pisemny – zdalny typu take-home 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak, pierwotnie miało być egzamin pisemny w klasie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 25.VI. /15.00-16.30 
Uwagi dodatkowe O 15.00 wyślę pytania, od 16.30 do 16.45 studenci 

powinni przysłać odpowiedzi e-mailem 
 

 

 



13 
 

Nazwa przedmiotu OGUN Miasteczka Białorusi jako przejawy 
fenomenu wielokulturowości (od XVIII w. do II 
wojny światowej)  

Prowadzący Dr Ina Sorkina 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin  pisemnie (essej) 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

  

Data i godzina 04.06 (15.00 – 16.30) 
Uwagi dodatkowe   

 

Nazwa przedmiotu  Totalitaryzm w ZSRR. Życie łagrowe, życie 
codzienne. OGUN 

Prowadzący dr Marek Radziwon 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zdalnie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

NIE 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie Google meet 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

------ 

Data i godzina 14.06. i 21.06. godz. 10.00. 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Teoria stosunków międzynarodowych 
Prowadzący dr Marek Radziwon 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zdalnie 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

NIE 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie Google meet 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

------ 

Data i godzina 15.06.2020, godz. 10.00. 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Historia kultury Europy Środkowej i Bałkanów 
Prowadzący Adam Balcer 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin/pisemnie  
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Zmiana egzaminu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 22.08.2020 
Uwagi dodatkowe  
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Nazwa przedmiotu Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu 
Prowadzący Adam Balcer 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin/pisemnie  
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Zmiana egzaminu na esej 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 22.08.2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Historia regionu XX wieku  
Prowadzący Adam Balcer 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie/pisemnie/esej  
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie  
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 22.08.2020 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu 
Prowadzący Adam Balcer 
Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie/pisemnie/esej 
Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 
Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina do 22.08.2020 
Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 


