*harmonogram obowiązuje do
odwołania;

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
KPiK LIC I

PONIEDZIAŁEK

Grupa

1

2

3

4

Specjalność

komunikacja promocyjna

komunikacja promocyjna

doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo

negocjacje kryzysowe

8.00 - 9.30

Estetyka: historia sztuk plastycznych i
architektury, KPiK LIC I (spec. kom.
prom.), dr M. Ostrowska-Bies, s. 201
(WT), 7 spotkań od 24.02 [15h]

Kultura języka, ćw., KPiK LIC I, dr A.
Kalisz, s. 301 (WT) [30h]

Estetyka: historia sztuk plastycznych i architektury, w., KPiK LIC I (spec. komunikacja promocyjna, doradztwo wizerunkowe i
rzecznikostwo), dr M. Ostrowska-Bies, s. 201, 7 spotkań od 24.02 [15h]
9.45 - 11.15

11.30 - 13.00

Dzieje dyskursu publicznego: retoryka i
erystyka, ćw., KPiK LIC I, dr hab. prof. UŚ
I. Loewe, s. 205-5 (Wydział Teologiczny)
[30h]

Estetyka: historia sztuk plastycznych i
architektury, KPiK LIC I (spec. kom.
prom.), dr M. Ostrowska-Bies, s. 201
(WT), 7 spotkań od 24.02 [15h]

Dzieje dyskursu publicznego: retoryka i
erystyka, ćw., KPiK LIC I, dr A. Kalisz, s.
301 (WT) [30h]

Dzieje dyskursu publicznego: retoryka i
erystyka, ćw., KPiK LIC I, dr A. Kalisz, s.
301 (WT) [30h]

Sztuka autoprezentacji, ćw., KPIK LIC I
(spec. negocjacje kryzysowe), dr prof. UŚ
E. Biłas-Pleszak, s. 202 (WT) [30h]

Dzieje dyskursu publicznego: retoryka i erystyka, w., KPiK LIC I, dr hab. prof. UŚ I. Loewe, s. 201 (WT), 13.45-14.30 [15h]
13.45-15.15

15.30 - 17.00

Podstawy marketingu i badania rynku,
ćw., KPiK LIC I (spec. kom. prom.), dr A.
Adamus-Matuszyńska, s. 202 (WT), co 2
tyg. od 2.03 [15h]

Dzieje dyskursu publicznego: retoryka i
erystyka, ćw., KPiK LIC I, dr hab. prof. UŚ
I. Loewe, s. 201 (WT) [30h]

Podstawy marketingu i badania rynku, ćw., KPiK LIC I
(spec. doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr A.
Adamus-Matuszyńska, s. 202 (WT), co 2 tyg. od 24.02
[15h]
Literatura i kultura XX i XXI w., ćw., KPiK LIC I (spec.
doradztwo), spec. I. Chylińska, s. 205-3 (WT), co 2 tyg. od
2.03 [15h]

Podstawy marketingu i badania rynku, w., KPiK LIC I (spec. komunikacja promocyjna oraz doradztwo wizerunkowe i
rzecznikostwo), dr A. Adamus-Matuszyńska, s. 202 (WT), co 2 tyg. od 24.02 [15h]
17.15-18.45
Podstawy marketingu i badania rynku, ćw., KPiK LIC I
(spec. kom. prom.), dr A. Adamus-Matuszyńska, s. 202
(WT), co 2 tyg. od 2.03 [15h]

19.00 - 20.30

**harmonogram może podlegać
aktualizacji, o każdej aktualizacji
studenci będą informowani na bieżąco;
***zajęcia podświetlone na zielono będą
realizowane w trybie online, wykładowcy
prowadzący te zajęcia prześlą możliwie
szybko studentom informacje na temat
sposobu prowadzenia zajęć;
**** Pozostałe zajęcia zgodnie z
Rozporządzeniem Rektora UŚ nr
28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego
semestru. W okresie takiego
przedłużenia obowiązywać może
zmieniony harmonogram zajęć”.

*harmonogram obowiązuje do
odwołania;

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
KPiK LIC I

WTOREK

Grupa

1

2

3

4

Specjalność

komunikacja promocyjna

komunikacja promocyjna

doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo

negocjacje kryzysowe

8.00 - 9.30

Sztuka autoprezentacji, ćw., KPIK LIC I
(spec. komunikacja promocyjna), dr E.
Tyc, s. 301 (WT) [30h]

9.45 - 11.15

Fundraising i pozyskiwanie funduszy UE,
ćw., KPiK LIC I (spec. komunikacja
promocyjna), dr M. Margiel, s. 205-3
(WT), co 2 tyg. od 25.02 [30h]

Fundraising i pozyskiwanie funduszy UE,
ćw., KPiK LIC I (spec. komunikacja
promocyjna), dr M. Margiel, s. 205-3
(WT), co 2 tyg. od 3.03 [30h]

Fundraising i pozyskiwanie funduszy UE, ćw., KPiK LIC I
(spec. komunikacja promocyjna), dr M. Margiel, s. 205-3
(WT), co 2 tyg. od 25.02 [30h]

Fundraising i pozyskiwanie funduszy UE, ćw., KPiK LIC I
(spec. komunikacja promocyjna), dr M. Margiel, s. 205-3
(WT), co 2 tyg. od 3.03 [30h]

Gatunki dziennikarskie, ćw., KPiK LIC I (spec.
komunikacja promocyjna), dr E. Tyc, s. 201
(WT), co 2 tyg. od 3.03 [15h]

Gatunki dziennikarskie, ćw., KPiK LIC I (spec. komunikacja
promocyjna), dr E. Tyc, s. 201 (WT), co 2 tyg. od 25.02
[15h]

11.30 - 13.00

13.45-15.15

15.30 - 17.00

17.15-18.45

19.00 - 20.30

Praktyka wypowiedzi naukowej, ćw., KPiK
LIC I, dr K Wąsińska/prof. A. Skudrzyk, s.
202 (WT) [30h]

***zajęcia podświetlone na zielono będą
realizowane w trybie online, wykładowcy
prowadzący te zajęcia prześlą możliwie
szybko studentom informacje na temat
sposobu prowadzenia zajęć;

Sztuka autoprezentacji, ćw., KPIK LIC I
(spec. doradztwo wizerunkowe i
rzecznikostwo), dr E. Tyc, s. 301 (WT)
[30h]

Praktyka wypowiedzi naukowej, ćw., KPiK
LIC I, dr K. Wąsińska/prof. A. Skudrzyk, s.
202 (WT) [30h]

Podstawy public relations: historia i teoria, w., KPiK LIC I
(spec. doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr A.
Warzecha, s. 201 (WT) 7 spotkań od 25.02 [15h]
Podstawy public relations: historia i teoria, ćw., KPiK LIC I
(spec. doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr A.
Warzecha, s. 201 (WT) 7 spotkań od 21.04 [15h]

Kultura języka, w., KPiK LIC I, prof. A. Skudrzyk, s. 202 (WT), 7 spotkań od 25.02 [15h]

**harmonogram może podlegać
aktualizacji, o każdej aktualizacji
studenci będą informowani na bieżąco;

Warsztat pracy negocjatora 1, ćw., KPiK
LIC I (spec. negocjacje kryzysowe), dr M.
Szymków-Gac, s. 201 (WT) [30h]

Techniki negocjacji, ćw., KPiK LIC I (spec.
negocjacje kryzysowe), mgr M.
Dargiewicz, s. 205-3 (WT) [30h]

**** Pozostałe zajęcia zgodnie z
Rozporządzeniem Rektora UŚ nr
28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego
semestru. W okresie takiego
przedłużenia obowiązywać może
zmieniony harmonogram zajęć”.

*harmonogram obowiązuje do
odwołania;

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
KPiK LIC I

ŚRODA

Grupa

1

2

3

4

Specjalność

komunikacja promocyjna

komunikacja promocyjna

doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo

negocjacje kryzysowe

8.00 - 9.30

9.45 - 11.15

11.30 - 13.00

J. angielski, ćw., mgr J. Puławska, s. 209 [30h]

***zajęcia podświetlone na zielono będą
realizowane w trybie online,
wykładowcy prowadzący te zajęcia
prześlą możliwie szybko studentom
informacje na temat sposobu
prowadzenia zajęć;

J. angielski, ćw., mgr J. Puławska, s. 209 [30h]

Praktyka wypowiedzi naukowej, ćw., KPiK
LIC I, dr K. Wąsińska/prof. A. Skudrzyk, s.
401 [30h]

Techniki negocjacji, w., KPiK LIC I (spec.
negocjacje kryzysowe), dr prof. UŚ E.
Biłas-Pleszak, s. 209, 7 spotkań od 26.02
[15h]

Kultura języka, ćw., KPiK LIC I, dr hab.
prof. UŚ K. Wyrwas / mgr P. Piotrowska,
s. 010 [30h]

Literatura i kultura XX i XXI w., w., KPiK LIC I (spec. kom. prom. oraz doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr L. Nawarecka,
co 2 tyg. od 26.02, s. 201 (WT) [15h]
13.45-15.15
Literatura i kultura XX i XXI w., ćw., KPiK LIC I
(spec. komunikacja promocyjna), dr L.
Nawarecka, s. 201 (WT), co 2 tyg. od 04.03 [15h]

15.30 - 17.00

17.15-18.45

19.00 - 20.30

**harmonogram może podlegać
aktualizacji, o każdej aktualizacji
studenci będą informowani na bieżąco;

Literatura i kultura XX i XXI w., ćw., KPiK
LIC I (spec. komunikacja promocyjna), dr
L. Nawarecka, s. 201 (WT), co 2 tyg. od
4.03 [15h]

Fundraising i pozyskiwanie funduszy UE,
ćw., KPiK LIC I (spec. doradztwo
wizerunkowe i rzecznikostwo), dr M.
Margiel, s. 202 (WT), co 2 tyg. od 26.02
[30h]

Fundraising i pozyskiwanie funduszy UE,
ćw., KPiK LIC I (spec. doradztwo
wizerunkowe i rzecznikostwo), dr M.
Margiel, s. 202 (WT), co 2 tyg. od 26.02
[30h]

Praktyka wypowiedzi naukowej, ćw., KPiK
LIC I, dr K. Wąsińska/prof. A. Skudrzyk, s.
401 [30h]

Błędy i bariery w komunikacji, ćw., KPiK
LIC I (spec. negocjacje kryzysowe), dr A.
Madaliński, s. 204-5 (WT) [30h]

**** Pozostałe zajęcia zgodnie z
Rozporządzeniem Rektora UŚ nr
28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego
semestru. W okresie takiego
przedłużenia obowiązywać może
zmieniony harmonogram zajęć”.

*harmonogram obowiązuje do
odwołania;

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
KPiK LIC I

CZWARTEK

Grupa

1

2

3

Specjalność

komunikacja promocyjna

komunikacja promocyjna

doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo

Gatunki dziennikarskie, w., KPiK LIC I (spec. komunikacja promocyjna oraz doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr E. Tyc, s.
202 (WT), co 2 tyg. od 27.02 [15h]

4
negocjacje kryzysowe

**harmonogram może podlegać
aktualizacji, o każdej aktualizacji
studenci będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30
Gatunki dziennikarskie, ćw., KPiK LIC I (spec. doradztwo),
dr E. Tyc, s. 202 (WT), co 2 tyg. od 5.03 [15h]

Sztuka autoprezentacji, ćw., KPIK LIC I
(spec. komunikacja promocyjna), dr E.
Tyc, s. 202 (WT) [30h]

9.45 - 11.15

11.30 - 13.00

Kultura języka, ćw., KPiK LIC I, dr B.
Kiszka-Pytel, s. 202 (WT) [30h]

Kultura języka, ćw., KPiK LIC I, dr B.
Kiszka-Pytel, s. 302 (WT) [30h]

Estetyka: historia filmu i fotografii, ćw.,
KPiK I LIC (spec. komunikacja
promocyjna), dr A. Tambor, s. 502, 7
spotkań od 16.04 [15h]

Estetyka: historia filmu i fotografii, w., KPiK I LIC (spec. komunikacja promocyjna oraz doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr
A. Tambor, s. 103, 7 spotkań od 27.02 [15h]
13.45-15.15
Estetyka: historia filmu i fotografii, ćw., KPiK I LIC (spec.
komunikacja promocyjna), dr A. Tambor, s. 103, 7 spotkań
od 16.04 [15h]

15.30 - 17.00

17.15-18.45

19.00 - 20.30

Podstawy medioznawstwa: system medialny w Polsce, w., KPiK LIC I (spec. komunikacja promocyjna oraz doradztwo
wizerunkowe i rzecznikostwo), dr J. Zajdel, s. 403, 7 spotkań od 27.02 [15h]

***zajęcia podświetlone na zielono będą
realizowane w trybie online, wykładowcy
prowadzący te zajęcia prześlą możliwie
szybko studentom informacje na temat
sposobu prowadzenia zajęć;
**** Pozostałe zajęcia zgodnie z
Rozporządzeniem Rektora UŚ nr
28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego
semestru. W okresie takiego
przedłużenia obowiązywać może
zmieniony harmonogram zajęć”.

*harmonogram obowiązuje do odwołania;

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
KPiK LIC I

PIĄTEK

Grupa

1

2

3

Specjalność

komunikacja promocyjna

komunikacja promocyjna

doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo

8.00 - 9.30

9.45 - 11.15

11.30 - 13.00

13.45-15.15

15.30 - 17.00

17.15-18.45

19.00 - 20.30

4
negocjacje kryzysowe

**harmonogram może podlegać
aktualizacji, o każdej aktualizacji studenci
będą informowani na bieżąco;

J. angielski, ćw., mgr J. Puławska, s. 209 [30h]

J. angielski, ćw., mgr J. Puławska, s. 209 [30h]

***zajęcia podświetlone na zielono będą
realizowane w trybie online, wykładowcy
prowadzący te zajęcia prześlą możliwie
szybko studentom informacje na temat
sposobu prowadzenia zajęć;
**** Pozostałe zajęcia zgodnie z
Rozporządzeniem Rektora UŚ nr 28/2020:
„zostaną przeprowadzone w czasie
odpowiednio przedłużonego semestru. W
okresie takiego przedłużenia
obowiązywać może zmieniony
harmonogram zajęć”.

