
Przewidywany harmonogram sesji zimowej 2020/21  
na kierunku studia wschodnie  

realizowany w dn. 28.01-10.02.2020 
 

Nazwa przedmiotu Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? 
Bilans trzech dekad budowania państwowości 

egzaminator/koordynator David KOLBAIA 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny praca semestralna (esej) na zakończenie kursu 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) USOS- mail  
Data i godzina 2.02.2021 o godz. 11:30-13:00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Geografia polityczna regionu 
egzaminator/koordynator David KOLBAIA 
Inne osoby obecne podczas egzaminu Dr Ludwika Włodek 
Egzamin– pisemny/ustny Egzamin ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet  
Data i godzina 1.02.2021  o godz. 11:30-13:00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Historia regionu Kaukazu w XX wieku 
egzaminator/koordynator David KOLBAIA 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny Egzamin ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet 
Data i godzina 5.02.2021  o godz. 11:30-13:00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki 
egzaminator/koordynator David KOLBAIA 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny praca semestralna (esej) na zakończenie kursu 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) USOS- mail  
Data i godzina 5.02.2021  o godz. 09:45-11:15 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie 
egzaminator/koordynator David KOLBAIA 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny praca semestralna (esej) na zakończenie kursu 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) USOS- mail  
Data i godzina 3.02.2021  o godz. 11:30-13:00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Przemiany na Kaukazie i w Azji Środkowej 
egzaminator/koordynator David KOLBAIA 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny Egzamin ustny 



Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet 
Data i godzina 7.02.2021 o godz. 16:45-18:15 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Historia regionu Europy Środkowej w XX w. 
egzaminator/koordynator Dr Irena Bilińska 
Inne osoby obecne podczas egzaminu brak 
Egzamin– pisemny/ustny Esej na zadany temat 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Poczta UW/ Googlmeet 
Data i godzina Termin odesłania – sesja główna 
Uwagi dodatkowe brak 
 

Nazwa przedmiotu Współczesna kultura i życie intelektualne 
regionu ES 

egzaminator/koordynator Dr Irena Bilińska 
Inne osoby obecne podczas egzaminu brak 
Egzamin– pisemny/ustny Aktywny udział w zajęciach, omówienie 

eksiążki w Bookceatorze na ostatnich zajęciach 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Googlemeet, Bookcreator 
Data i godzina 27. 01. 2021 r. 11.30 
Uwagi dodatkowe Wcześniejsze wysłanie linka z pracą końcową 

do prowadzącej – 20.01.2021r. 
 

Nazwa przedmiotu OGUN Państwo Słowackie ks. Tiso... 
egzaminator/koordynator Dr Irena Bilińska 
Inne osoby obecne podczas egzaminu brak 
Egzamin– pisemny/ustny Esej na wybrany temat 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Poczta UW/ Googlemeet 
Data i godzina Sesja główna 
Uwagi dodatkowe brak 
 

Nazwa przedmiotu Lektorat J. słowacki 
egzaminator/koordynator Dr Irena Bilińska 
Inne osoby obecne podczas egzaminu brak 
Egzamin– pisemny/ustny Zaliczenie ustne i pisemne 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Googlemeet/ Kampus 
Data i godzina Zal. ustne 29. 01. 2021 r. zal. ustne 3. 02. 2021 r. 

, godz. 10.00 – 11.30 
 

Uwagi dodatkowe brak 
 

Nazwa przedmiotu Geografia polityczna Rosji 
egzaminator/koordynator Dr Dariusz Maciak 
Inne osoby obecne podczas egzaminu ----------------- 
Egzamin– pisemny/ustny ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet 
Data i godzina 5, 7, 8 lutego 2021 r., godz. 17:oo-19:oo 
Uwagi dodatkowe ----------------- 

 



Nazwa przedmiotu Geografia polityczna Bałkanów 
egzaminator/koordynator Dr Dariusz Maciak 
Inne osoby obecne podczas egzaminu ----------------- 
Egzamin– pisemny/ustny ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet 
Data i godzina 5, 7, 8 lutego 2021 r., godz. 17:oo-19:oo 
Uwagi dodatkowe ----------------- 

 

Nazwa przedmiotu Geografia polityczna Bałkanów 
egzaminator/koordynator Dr Dariusz Maciak 
Inne osoby obecne podczas egzaminu ----------------- 
Egzamin– pisemny/ustny ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet 
Data i godzina 5, 7, 8 lutego 2021 r., godz. 17:oo-19:oo 
Uwagi dodatkowe ----------------- 

 

Nazwa przedmiotu Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a 
polityka pamięci krajów Europy 
Wschodniej 3620-DWKL-H-OG 

egzaminator/koordynator Henadz Sahanovich 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny Test pisemny  
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa)  
Data i godzina 27 I 2021, 11:30 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Konflikty pamięci na obszarze poradzieckim 
(Białoruś-Rosja-Ukraina) 3620-KPOP-H-OG 

egzaminator/koordynator Henadz Sahanovich 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny Test pisemny  
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa)  
Data i godzina 27 I 2021, 15:00 
Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie w specjalizacji 
głównej Kod: 3620 – MGR2 - SMSC 

egzaminator/koordynator Dr hab. Hubert Łaszkiewicz 
Inne osoby obecne podczas egzaminu - 
Egzamin– pisemny/ustny Zaliczenie (tak/nie) Kontrola ciągła: teksty 

analityczne, prezentacje na seminarium, 
konsultacje w czasie wyznaczonym, dyskusja na 
seminarium 

Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet 
Data i godzina Ocena nastąpi w czasie sesji egzaminacyjnej 

(zaliczenie/niezaliczenie seminarium) 
Uwagi dodatkowe Teksty analityczne każdego z uczestników 

seminarium są nadsyłane na konto e-mail 



prowadzącego i są do wglądu dla właściwych 
władz Uczelni. 

 

Nazwa przedmiotu Historia regionu w XX wieku (wykład), grupa 1 
„Historia Europy Wschodniej” Kod: 3620 – 
MGR - HRw 

egzaminator/koordynator Dr hab. Hubert Łaszkiewicz 
Inne osoby obecne podczas egzaminu - 
Egzamin– pisemny/ustny Prezentacja na wybrany z 15-tu tematów 

wykładu (po konsultacji z prowadzącym); 
prezentacja nadesłana z tekstem (ok. 15 slajdów 
i ok. 7 stron komentarza – strony 
zestandaryzowane: 1800 znaków ze spacjami) 
na adres e-mail prowadzącego 

Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet 
Data i godzina W czasie sesji egzaminacyjnej 
Uwagi dodatkowe Zarysy prezentacji PT Studenci przedstawiają w 

czasie dyskusji na wykładzie, co jest możliwe 
dzięki temu, że uczestniczy w zajęciach 9 osób. 
Dyskusja i prezentacje są jedną z metod 
aktywizujących zajęcia. 

 

Nazwa przedmiotu Vilnius/Wilno. One City and many Histories 
Kod: 3620 – VWOC – H – OG; kod 
Erasmus/ISCED 14.9/0319 

egzaminator/koordynator Dr hab. Hubert Łaszkiewicz 
Inne osoby obecne podczas egzaminu - 
Egzamin– pisemny/ustny Prezentacja PT Studentów: ok. 15 slajdów + ok. 

7 stron (zestandaryzowanych: 1800 znaków ze 
spacjami) – są nadsyłane w czasie sesji na adres 
e-mail prowadzącego; tematy prezentacji są 
konsultowane z prowadzącym; po wystawieniu 
oceny PT Studenci otrzymują informację w 
liście z uzasadnieniem oceny; cała 
dokumentacja jest w korespondencji mailowej 
na koncie pracowniczym prowadzącego;  

Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet 
Data i godzina Sesja egzaminacyjna 
Uwagi dodatkowe W kontakcie z PT Studentami z Polski i krajów 

UE oraz krajów sąsiednich (Białoruś, Ukraina) 
nie ma problemów z łącznością. Są takie 
incydentalnie z Chinami, gdzie platformy 
Google i Gmail nie są wykorzystywane. Z 
perspektywy Chin domyślnym narzędziem 
zdalnego nauczania jest Zoom, a kontaktu 
Weibo (platforma w języku chińskim – 
analogiczna do facebooka) 

 

 

 



Nazwa przedmiotu Formowanie cywilizacji miejskiej w Europie 
Wschodniej (na przykładzie Białorusi)  

egzaminator/koordynator Dr Ina Sorkina 
Inne osoby obecne podczas egzaminu - 
Egzamin– pisemny/ustny Egzamin  pisemnie (essej) 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet 
Data i godzina 04.02.2021; 15.00-16.30 
Uwagi dodatkowe 

Studenci wysyłają eseje pocztą elektroniczną. 

Na ostatnim zajęciu studenci przedstawiają 

swoją pracę egzaminacyjną. 
 

 

Nazwa przedmiotu Historia regionu w XX wieku (wykład) 3620-
MGR-HRw 

egzaminator/koordynator Witold Rodkiewicz 
Inne osoby obecne podczas egzaminu x 
Egzamin– pisemny/ustny ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) google meet 
Data i godzina 4.II.  13.00-17.00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Systemy polityczne i gospodarcze w krajach 
postkomunistycznych 3620-LIC2-SPGKP 

egzaminator/koordynator Witold Rodkiewicz 
Inne osoby obecne podczas egzaminu x 
Egzamin– pisemny/ustny pisemny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) platforma kampus-egzaminy 
Data i godzina 5.II. 15.00-16.30 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Russia as a Multinational Polity 3620-RMP-SP-
OG 

egzaminator/koordynator Witold Rodkiewicz 
Inne osoby obecne podczas egzaminu x 
Egzamin– pisemny/ustny pisemny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) platforma kampus-egzaminy 
Data i godzina 9.II.  15.00-16.30 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu OGUN  ANATOMIA AUTORYTARNEJ 
WŁADZY: KLASA RZADZACA NA 
BIAŁORUSI 

egzaminator/koordynator Siarhiei Tokts 
Inne osoby obecne podczas egzaminu - 
Egzamin– pisemny/ustny Ocena na podstawie obecności na zajęciach i 

pisemnego eseju 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) GOOGLE MEET 



Data i godzina Na ostatnim zajęciu 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu The Borders in East Central Europe after WWI 
and WWII and the European Security 

egzaminator/koordynator dr  Rigels Halili 
Inne osoby obecne podczas egzaminu Brak 
Egzamin– pisemny/ustny Ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet 
Data i godzina 05.02, g.15.00-20.00 
Uwagi dodatkowe Brak 

 

Nazwa przedmiotu Historia Regionu w XX w. (Bałkany) 
egzaminator/koordynator Dr Rigels Halili 
Inne osoby obecne podczas egzaminu Brak 
Egzamin– pisemny/ustny Ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google meet 
Data i godzina 04.02, g.15.00-20.00 
Uwagi dodatkowe Brak 

 

Nazwa przedmiotu The Intermarium States and Current Challenges 
egzaminator/koordynator John Micgiel 
Inne osoby obecne podczas egzaminu Ray Wojcik 
Egzamin– pisemny/ustny Ustna prezentacja 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet 
Data i godzina Poniedzialki i srody nieregularnie – 13:15-14:45 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Wyklad monograficzny w jezyku angielskim 
egzaminator/koordynator John Micgiel 
Inne osoby obecne podczas egzaminu - 
Egzamin– pisemny/ustny pisemny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet 
Data i godzina Poniedziałki i srody nieregularnie – 11:30-13:00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia filozofii 
egzaminator/koordynator Stepan Ivanyk 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny ustny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet 
Data i godzina 04.02.2021, 18:30-20:00 
Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu Postsowiecka muzyka protestu 
egzaminator/koordynator Anton Saifullayeu 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny Test pisemny 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Kampus, Gmail, Google Meet 
Data i godzina 02.02.2020 godz. 17.00 
Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Historia kultury obszaru sowieckiego i 
postsowieckiego 

egzaminator/koordynator Anton Saifullayeu 
Inne osoby obecne podczas egzaminu  
Egzamin– pisemny/ustny Do wyboru esej lub rozmowa 
Narzędzie do pracy zdalnej (nazwa) Google Meet, Gmail 
Data i godzina 02.02.2020 godz. 14.00 
Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


