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WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 
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I ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
23.06-6.07.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

Egzamin - II termin 
04.09-15.09.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

data i godzina egzaminu data i godzina egzaminu 

Logika Ks. Dr Jacek Poznański 
28.06.2021 r. 

godz. 11.00-12.00 
(pisemny, platforma Teams) 

06.09.2021 r. 
 godz. 11.00-12.00 

 Platforma MS TEAMS 

Podstawy socjologii 
Dr hab. Krzysztof 

Matuszek 

25.06.2021 r. 
godz. 11.00-11.30 

(pisemny, platforma Microsoft Forms) 

14.09.2021 r. 
godz. 11.00-11.30 

(pisemny, platforma Microsoft Forms) 

Partie i systemy partyjne 
Prof. AIK dr hab. Michał 

Wawrzonek 

05.07.2021 r. 
godz. 10:00-10.30 

pisemny 

06.09.2021 r. 
godz. 10:00-10.30 

pisemny 

Współczesne systemy 
polityczne 

Dr Agnieszka Puszkow-
Bańka 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Historia myśli politycznej 
Prof. nadzw. dr hab. 

Piotr Świercz 

23.06.2021 r. 
godz. 11.00-13.00 

(ustny, aplikacja Teams) 

07.09.2021 r. 
godz. 11.00-13.00 

(ustny, aplikacja Teams) 

Komunikacja społeczna 
Prof. AIK dr hab. 

Mirosław Lakomy 

01.07.2021 r. 
godz. 10.00 

(ustny, aplikacja Teams) 

06.09.2021 r. 
godz. 10.00 

(ustny, aplikacja Teams) 
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Katolicka nauka społeczna Ks. Dr Wit Pasierbek SJ 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Najnowsza historia świata Dr Joanna Lubecka 
30.06.2021 r.  

godz. 10:00-17:00 
(ustny) 

 

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  
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WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

KIERUNEK: NAUKI O POLITYCE 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - STACJONARNE 
Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

II ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
23.06-6.07.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

Egzamin - II termin 
04.09-15.09.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

data i godzina egzaminu data i godzina egzaminu 

Metody badań politologicznych 
Dr Mateusz Filary-

Szczepanik 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Przywództwo i decyzje 
polityczne (CYB) 

Prof. AIK dr hab. 
Wojciech Buchner 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Wybory i kampanie wyborcze w 
Polsce (CYB) 

Dr Marek Lasota 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Historia Polski XX i XXI wieku 
Prof. AIK dr hab. Filip 

Musiał 

05.07.2021 r. 
godz. 8:00  

(ustny, aplikacja Teams) 
 

Internet rzeczy – szanse i 
zagrożenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa (PRM) 

Prof. AIK dr hab. 
Mirosław Lakomy 

28.06.2021 r. 
godz. 9.00 

(Egzamin ustny, platforma Teams) 

06.09.2021 r. 
godz. 9.00 

(Egzamin ustny, platforma Teams) 

Bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży w cyberprzestrzeni 

(PRM) 
Dr Radosław Zyzik   
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Prawne aspekty 
cyberbezpieczeństwa (PRM) 

Dr Mateusz Pękala 
24.06.2021 r. 

godz. 10.00-10.30 
(pisemny, Platforma Teams) 

 

Interpretacja  
i krytyka polityczna 

Mgr Jan Rokita   

Zagrożenia informacyjne w 
cyberprzestrzeni – 

dezinformacja, trolling, 
manipulacja informacją (CYB) 

(PRM) 

Dr Tomasz Grabowski 
28.06.2021 r. 
godz. 13:30 

 

Kultura polityczna  
Prof. nadzw. dr hab. 

Krzysztof Łabędź 

01.07.2021 r.  
godz. 11:00 

(pisemny, aplikacja Teams) 
 

Teologia polityczna Ks. Dr Wit Pasierbek SJ 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Język angielski B2 Mgr Iwona Doniec 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-
egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-

pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021 
 

 

Język angielski B2 
Mgr Katarzyna 

Stachowska 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-
egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-

pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021 
 

 

Media, retoryka i wystąpienia 
publiczne  

(CYB) 
Dr Marek Lasota 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-
egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-

pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021 
 

 

Cyberataki – analiza 
przypadków (PRM) 

Shota Gvineria 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021


Sesja egzaminacyjna semestr letni– studia stacjonarne 
 

 

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

 

 

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

KIERUNEK: NAUKI O POLITYCE 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - STACJONARNE 
Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

III ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
23.06-6.07.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

Egzamin - II termin 
04.09-15.09.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

data i godzina egzaminu data i godzina egzaminu 

Interpretacja i krytyka 
polityczna 

Mgr Jan Rokita   

Prawne i polityczne aspekty 
terroryzmu (BP) 

Dr Tomasz Grabowski 
28.06.2021 r. 
godz. 15:00 

 

Prawne aspekty 
bezpieczeństwa publicznego 

(BP) 
Dr Kinga Piwowarska ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

Służby specjalne 
(BP) 

Dr hab. Witold Mazurek ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
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System bezpieczeństwa 
publicznego RP 

(BP) 
Dr Tomasz Grabowski 

28.06.2021 r. 
godz. 17:00 

 

Przestępczość zorganizowana 
(BP) 

Dr hab. Witold Mazurek 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Media i komunikowanie 
społeczne (PRM) 

Prof. AIK dr hab. 
Mirosław Lakomy 

25.06.2021 r. 
godz. 11.30 

(Egzamin ustny, platforma Teams) 

06.09.2021 r. 
godz. 8.30 

(Egzamin ustny, platforma Teams) 

Lobbing (PRM) Dr Konrad Oświecimski 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Wybory i kampanie wyborcze w 
Polsce (PRM) 

Dr Marek Lasota 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Media, retoryka i wystąpienia 
publiczne (PRM) 

Dr Marek Lasota 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Społeczeństwo informacyjne i 
media społecznościowe (PRM) 

Dr Renata Kurpiewska-
Korbut 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Algebra Boole’a i kryptologia 
(CYB)  

Prof. AIK dr hab. 
Mirosław Lakomy 

25.06.2021 r. 
godz. 13.00 

(Egzamin ustny, platforma Teams) 

06.09.2021 r. 
godz. 8.00 

(Egzamin ustny, platforma Teams) 

Strategie bezpieczeństwa 
państw (CYB) 

Dr Wojciech Michnik 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 
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Cyberprzestępczość i sposoby 
jej zwalczania (CYB) 

Dr hab. Witold Mazurek 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Służby specjalne w 
cyberprzestrzeni (CYB) 

Dr hab. Witold Mazurek 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

System bezpieczeństwa 
publicznego RP (CYB) 

Dr Tomasz Grabowski 
28.06.2021 r.  
godz. 17:00 

 

Catholicism, Human Rights, and 
Transitions to Democracy in the 

Twentieth Century  
(OPCJA) 

Mgr Filip Mazurczak 
24,25.06.2021 r. 

Egzamin ustny, terminy ustalane indywidualnie 
 

 

The Contemporary European 
Security System 

 (OPCJA) 
Dr Christopher Reeves 

28.06.2021 r. 
godz. 10.00-12.00 

07.09.2021 r. 
godz. 10.00-12.00 

Polityka wyznaniowa w Polsce. 
Historia i perspektywy 

(OPCJA) 
Dr Marek Lasota 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 15.09.2021 r. 
 

Archetyp polskiej kultury 
politycznej 

(OPCJA) 

Prof. AIK dr hab. Piotr 
Świercz 

---------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Ukraina: od sowieckiej republiki 
do suwerennego państwa 

(Bp) 

Prof. AIK dr hab. Michał 
Wawrzonek 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 15.09.2021 r. 
 

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu.  


