
Studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: studia regionalne i globalne - minimum programowe MISH 2019/2020 

 

I rok Specjalność: Studia regionalne i globalne 

Semestr:  I 

 

Nazwa przedmiotu/ 

grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba 

godzin zajęć 

Razem: 

punkty 

ECTS 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych 

do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 

do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

6 przedmiotów do wyboru z następujących: 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

 30       30 3 EP/EU/Proj B nauki o 

bezpieczeństwie 

Metodologia nauki 

o stosunkach 

międzynarodowyc

h 

 

  

 

 

 30       30 4 T, Proj, AK B nauki o polityce i 

administracji 

 

Studia regionalne i 

globalne 

 30       30 3 T, Proj, AK B nauki o polityce i 

administracji 

 



Międzynarodowa 

ekonomia 

polityczna 

 20       20 3 T, Proj, AK B nauki o polityce i 

administracji 

 

Prognozowanie i 

symulacje 

międzynarodowe 

 20       20 2 AK, Proj i/lub T    B nauki o polityce i 

administracji 

 

Problemy wzrostu i 

rozwoju 

gospodarczego 

 20       20 3 T, Proj, AK  nauki o polityce i 

administracji 

 

Współczesne 

tendencje w prawie 

międzynarodowym 

 30       30 3 T/E/Proj B nauki o polityce i 

administracji 

 

Obrót 

dyplomatyczny w 

stosunkach 

międzynarodowyc

h  

 30       30 2 T/Proj  nauki o polityce i 

administracji 

 

Wstęp do analizy 

polityki 

zagranicznej 

 15       15 2 EP/EU/Proj 

 

B nauki o polityce i 

administracji 

Społeczeństwo, 

religia i kultura w 

stosunkach 

międzynarodowyc

h  

 30       30 3 T/AK/Proj  nauki o polityce i 

administracji 

 



Ekonomia 

polityczna rynków 

finansowych  

 20       20 2 EP/EU/Proj  nauki o polityce i 

administracji 

 

 

I rok Specjalność: Studia regionalne i globalne 

Semestr:  II 

Nazwa przedmiotu/ 

grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba 

godzin zajęć 

Razem: 

punkty 

ECTS 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych 

do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 

do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Studia regionalne i globalne 

 

Bezpieczeństwo 

państw Południa 

20        20 2 T B nauki o polityce i 

administracji 

Ekonomia 

polityczna państw 

Południa 

 20       20 3 T, Proj  nauki o polityce i 

administracji 

Historia, kultura i 

cywilizacja państw 

Południa 

 20       20  3 T, Proj B nauki o polityce i 

administracji 

Jeden przedmiot 

do wyboru z grupy: 

 

1. Polityka 

zagraniczna USA 

 2x30       90 (3x30) 6 (3X2) T/E B nauki o polityce i 

administracji 



2. Polityka 

zagraniczna 

Brazylii 

3. Polityka 

zagraniczna Indii 

4. Polityka 

zagraniczna Chin 

5. Polityka 

zagraniczna Izraela 

6. Polityka 

zagraniczna RPA i 

Nigerii 

 

Seminarium 

magisterskie I 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 

administracji/ 

nauki o 

bezpieczeństwie 

 

II rok Specjalność: Studia regionalne i globalne 

Semestr:  III 

Nazwa przedmiotu/ 

grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba 

godzin zajęć 

Razem: 

punkty 

ECTS 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych 

do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 

do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Studia regionalne i globalne (wspólne dla wszystkich ścieżek specjalnościowych) 

 



Seminarium 

magisterskie II 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 

administracji/ 

nauki o 

bezpieczeństwie 

Do wyboru 4 przedmioty w ramach wybranej ścieżki specjalnościowej 

II Treści programowe dla poszczególnych ścieżek specjalnościowych** 

Ścieżka 

specjalnościowa: 

Amerykanistyka 

 

 

 220       220 21 Zgodnie z 

sylabusem 

poszczególnych 

przedmiotów 

B  (8 

ECTS w 

ramach 

ścieżki) 

nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe 

dla grupy zajęć 

Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej (Zapoznanie studentów z problematyką, typologią oraz koncepcjami bezpieczeństwa 

narodowego i regionalnego w zachodniej hemisferze; przybliżenie bieżących wyzwań oraz form współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 

w ramach Systemu Międzyamerykańskiego oraz porozumień bilateralnych; analiza najważniejszych konfliktów i sporów w regionie oraz 

głównych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego); 

Procesy integracji politycznej i gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej (Przedstawienie specyfiki integracji regionalnej w regionie 

Ameryki Łacińskiej. Modele rozwoju ekonomicznego regionu. Główne instytucje współpracy ekonomicznej. Analiza wybranych projektów 

integracyjnych: NAFTA, FTAA, CAFTA-DR, SELA, CARICOM, Mercosur, UNASUR, CELAC, Pacific Alliance etc. Neoliberalizm vs Post-

neoliberalizm. Rola integracji polityczno-gospodarczej w regionie);  

Stosunki transatlantyckie (Geneza i ewolucja stosunków transatlantyckich w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Główne problemy 

współpracy politycznej oraz gospodarczej, w tym obszary sporne. Transatlantycka współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Stosunki 

transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej.); 

Religie Ameryk (Charakterystyka religii i religijności w Ameryce Północnej i Południowej. Indiańskie religie plemienne. Chrystianizacja 

Ameryki Południowej i Północnej Geneza i charakterystyka kultów synkretycznych. Protestantyzm, katolicyzm i inne kościoły i sekty 

chrześcijańskie w Amerykach. Religie niechrześcijańskie w regionie.); 



Meksyk w stosunkach międzynarodowych (Wprowadzenie do meksykańskiej polityki zagranicznej. Uwarunkowania, specyfika i główne 

założenia polityki zagranicznej Meksyku. Ewolucja regionalnej i międzynarodowej pozycji Meksyku w ujęciu historycznym. Analiza relacji 

dwustronnych i zaangażowania Meksyku w instytucjach multilateralnych. Aktywność Meksyku w ONZ.); 

Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej (Co to jest cywilizacja? Kultury prekolumbijskie w obu Amerykach. Proces kolonizacji i 

hybrydyzacji społeczeństw amerykańskich. Ameryka indiańska. Ameryka kreolska. Czarna Ameryka. Współczesna tożsamość państw 

amerykańskich. Kultura kulinarna i muzyczna wybranych państw Ameryki Łacińskiej.);  

Władza i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej (System polityczny w wybranych krajach regionu, z dominującą pozycją prezydenta. 

Przykłady karaibskie (typowy system gabinetowy). Kontekst rasy, klasy i gender wpisany w relacje władzy w krajach latynoamerykańskich 

i karaibskich.);  

Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej (Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej); 

Historia Ameryki Łacińskiej (Koncepcja historii według Haydena White'a. Nauczanie historii jako proces ideologicznego kształtowania 

człowieka. Analiza iberyjskiego i anglosaskiego projektu cywilizacyjnego.  Rozwój kolonii. Proces wyzwalania się kolonii amerykańskich. 

Kształtowanie się relacji między krajami amerykańskimi). 

Ścieżka 

specjalnościowa: 

Azja 

 

 220       220 21 Zgodnie z 

sylabusem 

poszczególnych 

przedmiotów 

B  (8 

ECTS w 

ramach 

ścieżki) 

nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe 

dla grupy 

przedmiotów 

Polityka zagraniczna państw ASEAN (Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych 

poszczególnych państw ASEAN. Główne cele i kierunki ich polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. 

Środowisko międzynarodowe i jego ewolucja a polityki zagraniczne poszczególnych państw ASEAN. Tożsamość państw w stosunkach 

międzynarodowych. Polityki zagraniczne państw ASEAN a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.).  

Polityka gospodarcza Indii (Uwarunkowania polityki gospodarczej Indii. Finanse publiczne w Indiach. Polityka pieniężna i kursowa Indii. 

Polityka społeczna i demograficzna Indii. Rolnictwo w Indiach. Indyjska polityka przemysłowa. Sektor usług. Polityka handlowa Indii.); 

Polityka gospodarcza Chin (Uwarunkowania polityki gospodarczej Chin. Finanse publiczne. Polityka pieniężna i kursowa. Polityka 

społeczna i demograficzna. Rolnictwo w Chinach. Chińska polityka przemysłowa. Sektor usług.  Polityka handlowa Chin.); 

Polityka gospodarcza Japonii (Uwarunkowania polityki gospodarczej Japonii. Finanse publiczne w Japonii. Polityka pieniężna i kursowa. 

Polityka społeczna i demograficzna. Rolnictwo w Japonii. Japońska polityka przemysłowa. Sektor usług. Polityka handlowa Japonii.); 



Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei (Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych 

Japonii i Rep. Korei. Główne cele i kierunki ich polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. Środowisko 

międzynarodowe i jego ewolucja a polityki zagraniczne Japonii i Rep. Korei. Tożsamość państw w stosunkach międzynarodowych. Polityki 

zagraniczne Japonii i Rep. Korei państw a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.);  

Regionalny system bezpieczeństwa w Azji (Klasyfikacja i systematyka zagrożeń bezpieczeństwa w Azji. Wyścig zbrojeń na kontynencie 

azjatyckim. Podział Korei. Podział Chin a bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku. Subsystem bezpieczeństwa w Azji Południowej. Spory 

i konflikty terytorialne na morzach w Azji. Spory i konflikty terytorialne na morzach w Azji. Spory i konflikty lądowe w Azji. Instytucje 

bezpieczeństwa regionalnego. Strategia regionalna USA. System sojuszy dwustronnych USA w regionie Azji i Pacyfiku. Strategia 

regionalna Chin. Stosunki amerykańsko-chińskie – znaczenie regionalne i globalne. Strategie regionalne Rosji, Japonii i Indii. Znaczenie 

regionu Azji i Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych u progu XXI w.);  

Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej (Druga wojna światowa a Azji Wschodniej i Azji 

Południowej. Japonia po drugiej wojnie światowej. Chińska wojna domowa. Wojna w Korei. I wojna indochińska. Procesy 

niepodległościowe w Azji Południowo-Wschodniej. Niepodległość Indii. II wojna indochińska. Zmiany w Chinach i reformy Deng Xiaopinga. 

III wojna indochińska. Konflikt w Kambodży. Kwestia Tajwanu.);  

Systemy polityczne państw Azji (Systemy polityczne wybranych państw azjatyckich. Geneza systemu partyjnego i politycznego 

wybranych państw azjatyckich. Uwarunkowania historyczne i kulturowe Kształtowanie się fundamentów ustroju wybranych państw 

azjatyckich: federalizm, demokracja/brak demokracji, świeckość. Podział władzy. Główne organy państwowe i ich kompetencje – wybrane 

państwa azjatyckie. Omówienie głównych partii 2politycznych w wybranych państwach azjatyckich). 

Ścieżka 

specjalnościowa: 

Bliski Wschód i 

Afryka 

 

 

 220       220 21 Zgodnie z 

sylabusem 

poszczególnych 

przedmiotów 

B  (8 

ECTS w 

ramach 

ścieżki) 

nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe 

dla grupy 

przedmiotów 

Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie (Pojęcie Bliskiego Wschodu. Granice regionu. Charakterystyka regionu 

i subregionów. Charakterystyka świata arabskiego i muzułmańskiego. Współczesne państwa i społeczeństwa na Bliskim Wschodzie. 

AHDRs, Arabska Wiosna i jej konsekwencje. Systemy międzynarodowe w regionie od czasów najdawniejszych. Imperium arabskie. 

Rozkwit i upadek Imperium Osmańskiego. Annahada, korzenie panarabizmu, panislamizmu i fundamentalizmu religijnego. Rola Egiptu. 

Konsekwencje I wojny światowej dla regionu. Geneza konfliktu w Palestynie. Pax Britanica w regionie. Konsekwencje II wojny i stosunki 



międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny. LPA, Rada Współpracy Zatoki i Organizacja Współpracy Islamskiej. Wojny 

w Zatoce i Pax Americana. Wojna w Syrii. Problem kurdyjski. Iran i Turcja w regionie.); 

Historia stosunków międzynarodowych w Afryce (Kolonializm i jego znaczenie dla regionu Afryki, procesy dekolonizacji, kształtowanie 

państw pokolonialnych, główne procesy związane z poszukiwaniem regionalnej tożsamości, czynniki zmian politycznych, społecznych, 

gospodarczych, główne czynniki konfliktogenne.); 

Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Uwarunkowania polityki zagranicznej wszystkich państw arabskich 

oraz Iranu i Turcji. Historia, kierunki i instrumenty polityki zagranicznej poszczególnych państw - cechy wspólne i różnice. Polityka 

regionalna. Stosunki z Izraelem. Stosunki z Polską.);  

Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej (Główne uwarunkowania kształtujące politykę zagraniczną państw Afryki 

Subsaharyjskiej oraz aktywność międzynarodowa wybranych państw regionu. Polityka zagraniczna wybranych państw: Senegalu, Czadu, 

Ghany, DR Konga, Angoli, Tanzanii, Kenii, Rwandy, Etiopii, Sudanu. Rola poszczególnych państw Afryki Subsaharyjskiej w kształtowaniu 

regionalnego systemu międzynarodowego.);  

Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (Główne mechanizmy współpracy państw w poszczególnych regionach na 

rzecz kształtowania środowiska międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Instytucje regionalne działającym na tym polu: 

Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki. Rola mocarstw pozaregionalnych (USA, Rosja). Główne zagrożenia i wyzwania dla 

bezpieczeństwa oraz oddziaływania zewnętrzne na stan bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.);  

 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki (Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki i Bliskiego Wschodu w wymiarze polityczno-

ekonomicznym, w tym polityki współpracy na rzecz rozwoju oraz pomocy humanitarnej. Uwarunkowania zaangażowania UE w Afryce i na 

Bliskim Wschodnie, ocena stanu stosunków politycznych, ekonomicznych (w tym zawieranych umów handlowych), pomocy rozwojowej 

oraz humanitarnej (w tym problematyki uchodźców z Afryki); 

 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Specyfika religii i religijności na Bliskim Wschodzie i w Afryce na tle innych religii świata. Żydzi 

i judaizm – od czasów biblijnych do współczesności. „Powtórne narodziny” judaizmu i jego konsekwencje. Tora i Talmud – główne treści. 

Święta i obrzędy w judaizmie. Podziały we współczesnym judaizmie. Narodziny chrześcijaństwa i obecność tej religii na Bliskim Wschodzie 

i w Afryce. Specyfika Kościołów Wschodnich. Powstanie i dzieje islamu. Doktryna i praktyki religijne. Koran i filary islamu. Podziały w 

islamie – sunnizm, szyizm, mniejsze grupy religijne. Religie plemienne Afryki. Dzieje chrystianizacji i islamizacji kontynentu);  

Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki (Znaczenie i rola Bliskiego Wschodu i Afryki w stosunkach 

międzynarodowych. „System ingerujący” na Bliskim Wschodzie i w Afryce – rola mocarstw w regionie od I wojny światowej do dziś. Polityka 

USA względem BW i Afryki. Polityka Rosji, Chin i Indii. Inne wybrane państwa – rola Francji i Wielkiej Brytanii w Afryce i na Bliski 

Wschodzie.); 



Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Specyfika instytucji państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Rola religii 

i kultury w życiu społecznym. Wpływ tradycji plemiennej i klanowej. Społeczne uwarunkowania rozwoju w regionach. Charakterystyka 

prawa islamskiego i jego wpływ na życie ludzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Fundamentalizm religijny – przyczyny, uwarunkowania, 

rozwój. Specyfika społeczności izraelskiej – czynnik religijny i świecki). 

 

 

 

II rok Specjalność: Studia regionalne i globalne 

Semestr:  IV 

Nazwa przedmiotu/ 

grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba 

godzin zajęć 

Razem: 

punkty 

ECTS 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych 

do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 

do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Studia regionalne i globalne (wspólne dla wszystkich ścieżek specjalnościowych) 

 

Seminarium 

magisterskie III 

     

 30       30 12 Praca 

dyplomowa 

B nauki o polityce i 

administracji/ 

nauki o 

bezpieczeństwie 

Do wyboru 2 przedmioty z wybranej ścieżki specjalnościowej 

II Treści programowe dla poszczególnych ścieżek specjalnościowych** 



Ścieżka 

specjalnościowa:  

Amerykanistyka 

 

 73       73 11 Zgodnie z 

sylabusem 

poszczególnych 

przedmiotów 

B (6 

ECTS w 

ramach 

ścieżki) 

nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe 

dla grupy 

przedmiotów 

Władza i społeczeństwo w USA i Kanadzie (System polityczny w USA, z dominującą pozycją prezydenta, oraz Kanady, gdzie funkcjonuje 

typowy system gabinetowy. Kontekst rasy, klasy i gender wpisany w relacje władzy w krajach północnoamerykańskich.); 

Relacje UE z Ameryką Łacińską (Uwarunkowania historyczne - kolonializm i neokolonializm. Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej - 

aspekt polityczny i gospodarczy. Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Ameryki Łacińskiej. Najważniejsze dziedziny współpracy. 

Kraje AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) - dziedzictwo kolonializmu. UE a Ameryka Łacińska. Perspektywy dalszej współpracy. Relacje UE z 

państwami i organizacjami subregionalnymi); 

Kanada w stosunkach międzynarodowych (Wprowadzenie do kanadyjskiej polityki zagranicznej. Uwarunkowania, specyfika oraz cele 

zaangażowania międzynarodowego Kanady. Krótka historia stosunków międzynarodowych z perspektywy Kanady. Rola Kanady w 

regionie i w relacjach globalnych). 

Ścieżka 

specjalnościowa: 

Azja 

 

 73       73 11 Zgodnie z 

sylabusem 

poszczególnych 

przedmiotów 

B (6 

ECTS w 

ramach 

ścieżki) 

nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe 

dla grupy 

przedmiotów 

Prawo handlowe i gospodarcze Indii i Chin (Charakterystyka systemu prawnego Indii i Chin uwzględniająca zagadnienia istotne z punktu 

widzenia przedsiębiorców zagranicznych. Charakterystyka warunków i prawnych form podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej w Indiach i Chinach. Prawo kontraktów Indii i Chin. Indyjska i chińska procedura cywilna.); 

Organizacja i technika służby zagranicznej państw Azji (Różne aspekty związane z organizacją oraz funkcjonowaniem służby państw 

Azji. Kwestie historyczne i prawne, analiza struktury organizacyjnej służby zagranicznej państw Azji. Główne wyzwania i problemy stojące 

przed służbą zagraniczną państw azjatyckich.); 

Biznes w Azji (Pojęcie przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. Specyfika biznesu w Azji: uwarunkowania ekonomiczne i 

kulturowe działalności gospodarczej w Azji. Negocjacje handlowe. Kultura biznesowa. Strategie azjatyckich korporacji. Doświadczenia 

polskich firm, działających na rynkach azjatyckich.) 



Ścieżka 

specjalnościowa: 

Bliski Wschód i 

Afryka 

 

 

 73       73 11 Zgodnie z 

sylabusem 

poszczególnych 

przedmiotów 

B (6 

ECTS w 

ramach 

ścieżki) 

nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe 

dla grupy 

przedmiotów 

Dylematy tożsamości kulturowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Charakterystyka specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości 

Bliskiego Wschodu” oraz jej wpływ na określenie identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu 

kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.); 

Mechanizmy współpracy gospodarczej na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Główne mechanizmy współpracy i integracji gospodarczej 

państw w poszczególnych regionach i subregionach. m.in.: Unia Afrykańska (Traktat o Afrykańskiej Wspólnocie Gospodarczej) oraz SADC, 

ECOWAS, ECCAS, EAC, CEN-SAD, IGAD, AMU, COMESA, Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki.  

Regionalny system bezpieczeństwa w Afryce (Główne mechanizmy współpracy regionalnej  na rzecz kształtowania środowiska 

międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Instytucje regionalne i subregionalne m.in.  Unia Afrykańska, SADC, ECOWAS, 

ECCAS. Rola mocarstw i organizacji pozaafrykańskich (USA, Francja, UE, ONZ). Główne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa w 

Afryce  oraz implikacje zewnętrzne stanu bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.). 

 

 

 

OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 



– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 

-  AK - Ocena ciągła aktywności na zajęciach, 

 

 


