
Rok akademicki 2018/2019 KOMUNIKACJA EUROPEJSKA- profil praktyczny

studia stacjonarne I stopnia

ROK I

semestr zimowy
poniedziałek, 

sala 1.34 
wtorek, sala 1.34 środa, sala 1.34 czwartek, sala 1.34 piątek

8.00-9.30

Interpretacja tekstu popkultury 

(15warsz)

dr Mieszko Ciesielski

od 27.11.2018 do 29.01.2019

8.30-10.00

Visual culture (30C) 

dr Sylwia Szykowna

s. 2.08

9.45-11.15

Wprowadzenie do 

filozofii (30W) 

dr hab. Katarzyna 

Kornacka-Sareło

zajęcia od 15.10.2018

Wstęp do nauk o 

komunikowaniu (15C i 15W) 

prof. dr hab. Eliza Grzelak

Moduł fakultatywny I Korzenie (2) 

(30W) 

zajęcia od 17.10.2018 r.

prof. dr hab. Maria Gołda-Sobczak/

 prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Teorie kultury (15C) 

prof. dr hab. Beata Frydryczak

od 29.11.2018 do 31.01.2019

(Uwaga! 29.11 zajęcia od 10.30 do 

11.15)

11.30-13.00

Język i kultura 

antyczna (30C) 

dr hab. Katarzyna 

Kornacka-Sareło

zajęcia od 15.10.2018

Semiotyka komunikacji 

(15 warsz) 

prof. dr hab.Eliza Grzelak

od 27.11.2018 do 29.01.2018

Kultura i etyka komunikacji 

(15 warsz) 

prof dr hab. Zbigniew Sareło

od 28.11.2018 do 30.01.2019

(Uwaga! 28.11 zajęcia od 11.30 do 

12.15)

Wstęp do retoryki (15W) 

dr Katarzyna Szewczyk-Haake

od 29.11.2018 do 31.01.2019

(Uwaga! 29.11 zajęcia od 12.15 do 

13.00)

Visual culture (30W) 

prof. dr hab. Artur Kamczycki

s.1.34

13.15-14.45

Moduł fakultatywny I Korzenie (1) 

(30W) 

Ks. prof. dr hab. Waldemar 

Szczerbiński

Moduł fakultatywny I 

Korzenie (1) (30W) 

dr Mateusz Jaeger

s.1.34

15.00-16.30
Wychowanie fizyczne (30C) 

dr Fryderyk Musielak

hala sportowa

Warsztat z edytorstwa (30 war) 

dr Michał Duch

Komunikacja 

międzykulturowa i podstawy 

komunikacji społecznej 

(15W) 

prof. dr hab. Orest Krasivski

12.10, 23.11, 21.12, 

25.01.2019

s.1.34

16.45-18.15

Komunikacja międzykulturowa i 

podstawy komunikacji społecznej 

(15W) 

prof. dr hab. Orest Krasivski

11.10, 22.11, 20.12, 24.01.2019

2.10.2018r.-3.02.2019r.- okres zajęć dydaktycznych; 24.12.2018r.-6.01.2019r.- wakacje zimowe; 4.02-17.02.2019r.- zimowa sesja egzaminacyjna; 18.02-24.02.2019 - zimowa 

sesja egzaminacyjna/ przerwa międzysemestralna. Dni wolne od zajęć dydakyucznych: 1.10.2018r. (Inauguracja roku akademickiego w Poznaniu), 31.10 i 2.11.2018r.

13.15 do 15.45

Nowa komunikacja 

medialna (30C)

Radosław Nawrocki

zajęcia od 15.10 do 

7.01.2019

(Uwaga! 

15.10 zajęcia od 

13.15 do 14.00

7.01 zajęcia od 13.15 

do 14.45)



Rok akademicki 2018/2019 KOMUNIKACJA EUROPEJSKA- profil praktyczny

studia stacjonarne I stopnia

ROK I

semestr zimowy

Legenda: Wychowanie fizyczne (30C) zal- dr Fryderyk Musielak Szkolenie biblioteczne

Wprowadzenie do filozofii (30W) egz..- dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło

Warsztat z edytorstwa (30 war) zal na oc.- dr Michał Duch Szkolenie BHP

Komunikacja międzykulturowa i podstawy komunikacji społecznej (15W) zal na oc. - prof. dr hab. Orest Krasivski

Wstęp do nauk o komunikowaniu (15C i 15W) zal na oc./ egz. - prof. dr hab. Eliza Grzelak

Teorie kultury (15C) zal na oc. - prof. dr hab. Beata Frydryczak

Visual culture (30W) egz.- prof. dr hab. Artur Kamczycki

Visual culture (30C) zal na oc.- dr Sylwia Szykowna

Kultura i etyka komunikacji (15 warsz) zal na oc.- prof dr hab. Zbigniew Sareło

Interpretacja tekstu popkultury (15warsz) zal na oc.- dr Mieszko Ciesielski

Język i kultura antyczna (30C) zal na oc.- dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło

Semiotyka komunikacji (15 warsz) zal na oc.- prof. dr hab. Eliza Grzelak

Wstęp do retoryki (15W) zal na oc.- dr Katarzyna Szewczyk-Haake

Nowa komunikacja medialna (30C) zal na oc.- termin zajęć zostanie podany później

Moduł fakultatywny I Korzenie (1) (30W) egz.- Ks prof. dr hab. Waldemar Szczerbiński (Religijne korzenie Europy)/ dr Mateusz Jaeger (Przedhistoria)(do wyboru)

Moduł fakultatywny I Korzenie (2) (30W) egz.- prof. dr hab. Maria Gołda-Sobcza (Prawo jako fundament cywilizacji europejskiej)k/ prof. dr hab. Leszek Mrozewicz 

(Antyczne dziedzictwo Europy)(do wyboru)


