POLITOLOGIA - przedmioty na sesji w dniu 2.07.2016r (studia licencjackie)
CZĘŚĆ I przedmioty dla wszystkich studentów
ROK I, semestr II - treści kierunkowe i podstawowe
System polityczny RP - Dr E. Sawa-Czajka - przedmiot jest dwusemestralny i w tym semestrze nastepuje tylko zaliczenie
bez oceny (automatycznie), egzamin końcowy odbedzie się w sesji zimowej z całości materiału
System prawa RP - dr D.Bachorz pytania otwarte
Nauka o polityce – dr M.Brenner pytania otwarte
Filozofia - dr P. Bromski praca na podstawie książki "Mini wykłady o maxi sprawach" L.Kołakowskiego, na podstawie
jednego z rozdziałów, min. 3 str. Prace należy złożyć w Dziekanacie w dniu sesji 2 lipca.
Historia polityczna Polski XX w – dr Wilczur/Haładaj pytania opisowe
Organizacja i zarządzanie - dr M. Brenner pytania opisowe
Język angielski - mgr E.Szymańska - zaliczenie pisemne z zakresu materiału określonego na platformie językowej jako
poziom A1 (do 44 lekcji włącznie)
ROK II, semestr IV - treści kierunkowe i podstawowe
Myśl polityczna - dr D.Bachorz pytania otwarte
Systemy polityczne – dr E.Sawa-Czajka pytania otwarte
Ochrona własności intelektualnej – dr E.Sawa-Czajka test
Logika i metodologia nauk - dr P. Bromski - Praca pisemna – referat wraz z bibliografią i przypisami - na jeden z tematów:
1.Co to jest podział logiczny i co definicje definiują?
2.Co to jest metodologia nauk?.
(Praca powinna mieć min. 3 str. Prace oddajemy w dniu sesji 2.07 w dziekanacie.
ROK II, semestr IV - treści dodatkowe wg wybranej specjalności
Polityka bezpieczeństwa – dr T. Gdesz dot. specj. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe/ /test
Czynniki wpływające na zdrowie człowieka – dr M.Brenner dot. specjalności polityka zdrowotna/ pytania otwarte
Poradnictwo zawodowe – dr E. Suwiński dot. specjalności doradztwo personalne / test
Prawo administracyjne I – mgr J.Bromski dot. specj. Administarcja rządowa i samorządowa/ pytania otwarte
Europa bałtycka – dr R.Bieniada dot. specjalności dyplomacja i stosunki międzynarodowe /pytania opisowe
Etyka mediów – dr M.Grzelewski dot. specj.dziennikarstwo/ praca – temat do końca maja umieszczony będzie w strefie
studenta /
pracę zabieramy na sesję 2 lipca i zostawiamy w dziekanacie
Zarządzanie finansami - dr T. Gdesz dot. spec. ekonomia menadżerska/ test
CZĘŚĆ I - przedmioty dla wszystkich studentów
ROK III, semestr VI - treści kierunkowe i podstawowe
Samorząd i wspólnoty lokalne - dr I.Nowak pytania opisowe
Międzynarodowe stosunki kulturalne - dr M.Piskorski pytania opisowe
Administracja publiczna - dr M.Grzelewski pytania opisowe
Technologie informacyjne - pytania otwarte
Stosunki międzynarodowe (MSP) - Dr D.Bachorz praca, pytania do końca maja zostaną umieszczone w strefie
studenta, prace przynosimy na sesję 2.07
CZĘŚĆ II - przedmioty wg wybranej specjalności
ROK III, semestr VI - treści dodatkowe wg wybranej specjalności
Gospodarka finansowa – dr T.Gdesz ekonomia menadżerska /TEST
Katastrofy i terroryzm - mgr N.Haładaj dot.specj. bezpieczeństwo narodowe/ test na podstawie konspektu
Prawo administracyjne II - mgr J.Bromski dot. specjaln. administr. rządowa i samorządowa/pytania otwarte
Planowanie strategiczne - dr T. Gdesz dot.specj.doradztwo personalne/ test
Ochrona zdrowia - dr M.Brenner dot.spec.polityka zdrowotna /test na podstawie wykładów polityka zdrowotna RP dr
Bobrowskiego
1.Warsztat reportażysty – dr M.Grzelewski 2.Współczesne media zagraniczne - dr M. Grzelewski dot. spec.
Dziennikarstwo
1.praca na zaliczenie, tematy podane w strefie studenta/
2.praca na zaliczenie: krótka charakterystyka mediów amerykańskich lub rosyjskich, praca na min. 3 strony. Prace
przynosimy w dzień egzaminu 2 lipca i zostawiamy w dziekanacie
Europa Bałtycka - dr R.Bieniada dot. spec. stosunki międzynarodowe/ pytania otwarte

