
TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE* *harmonogram obowiązuje do odwołania;
KPiK LIC II PONIEDZIAŁEK

Grupa 1 2 3 4 5
Specjalność komunikacja promocyjna komunikacja promocyjna doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo negocjacje kryzysowe logopedyczna **harmonogram może podlegać 

aktualizacji, o każdej aktualizacji studenci 
będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30

Wiedza o Unii Europejskiej, w., KPiK LIC II (spec. 
negocjacje kryzysowe), dr M. Margiel, s. 205-3 

(WT), co 2 tyg. od 24.02 [15h]

Dyslalia i alalia, w., KPiK LIC II (spec. logopedyczna), dr 
hab. prof. UŚ D. Pluta-Wojciechowska, s. 502, co 2 tyg. od 

24.02 [15h]

Wiedza o Unii Europejskiej, ćw., KPiK LIC II 
(spec. negocjacje kryzysowe), dr M. Margiel, s. 

205-3 (WT), co 2 tyg. od 2.03 [15h]

Podstawy ortodoncji, ćw., KPiK LIC II (spec. 
logopedyczna), dr hab. prof. UŚ D. Pluta-Wojciechowska, 

s. 502,  co 2 tyg. od 2.03 [15h] ***zajęcia podświetlone na zielono będą 
realizowane w trybie online, wykładowcy 
prowadzący te zajęcia prześlą możliwie 
szybko studentom informacje na temat 
sposobu prowadzenia zajęć;9.45 - 11.15

Metodologia badań nad bezpieczeństwem, w., 
KPiK LIC II (spec. negocjacje kryzysowe), dr M. 
Margiel, s. 205-3 (WT) , 5 spotkań od 24.02 [10h] Dyslalia i alalia, ćw., KPiK LIC II (spec. 

logopedyczna), dr hab. prof. UŚ D. Pluta-
Wojciechowska, s. 511 [30h]Metodologia badań nad bezpieczeństwem, ćw., 

KPiK LIC II (spec. negocjacje kryzysowe), dr M. 
Margiel, s. 205-3 (WT) , od 30.03 [20h]

**** 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”.

11.30 - 13.00 Wykład monograficzny: Reklama jako przemoc, w., KPIK LIC II, prof. K. Kłosiński, s. 107, co 2 tyg. od 24.02 (1 z 2 do wyboru) 
[15h]

Ochrona informacji niejawnych, w., KPiK LIC II 
(spec. negocjacje kryzysowe), dr hab. M. 

Walancik, s. 205-3 (WT), 5 spotkań od 24.02 
[10h]

Wykład monograficzny: Reklama jako 
przemoc, w., KPIK LIC II, prof. K. 

Kłosiński, s. 107, co 2 tyg. od 24.02 (1 z 2 
do wyboru) [15h]

Ochrona informacji niejawnych, ćw., KPiK LIC II 
(spec. negocjacje kryzysowe), dr hab. M. 
Walancik, s. 205-3 (WT), od 30.03 [10h]

13.45-15.15
Komunikacja interpersonalna, ćw., KPiK 
LIC II (spec. komunikacja promocyjna), 

mgr A. Latusek, s. 301 (WT) [30h]

Ocena i usuwanie skutków kryzysu 2, ćw., 
KPiK LIC II (spec. negocjacje kryzysowe), 
dr hab. M. Walancik, s. 205-3 (WT) [30h]

15.30 - 17.00
Planowanie mediów, ćw., KPiK LIC II 

(spec. komunikacja promocyjna), mgr K. 
Religa, s. 204-5 (WT) [30h]

Komunikacja interpersonalna, ćw., KPiK 
LIC II (spec. komunikacja promocyjna), 

mgr A. Latusek, s. 301 (WT) [30h]

Ocena i usuwanie skutków kryzysu 2, w., 
KPiK LIC II (spec. negocjacje kryzysowe), 
dr hab. M. Walancik, s. 205-3 (WT), co 2 

tyg. od 24.02 [15h]

17.15-18.45
Planowanie mediów, ćw., KPiK LIC II 

(spec. komunikacja promocyjna), mgr K. 
Religa, s. 204-5 (WT) [30h]

19.00 - 20.30



TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE* *harmonogram obowiązuje do odwołania;
KPiK LIC II WTOREK

Grupa 1 2 3 4 5
Specjalność komunikacja promocyjna komunikacja promocyjna doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo negocjacje kryzysowe logopedyczna **harmonogram może podlegać 

aktualizacji, o każdej aktualizacji studenci 
będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30

Rozwiązywanie konfliktów 
interpersonalnych, ćw., KPiK LIC II (spec. 
negocjacje kryzysowe), mgr M. Żekoński, 

s. 201 (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;9.45 - 11.15

Doradztwo – języki, style, gatunki, ćw., 
KPiK LIC II rok (spec. doradztwo 

wizerunkowe i rzecznikostwo), dr E. Ficek, 
s. 502 [30h]

Mediacje rodzinne, ćw., KPiK LIC II (spec. 
negocjacje kryzysowe), dr M. Szymków-
Gac, s. 204-5 (WT), co 2 tyg. od 25.02 

[15h]

Rozwiązywanie konfliktów 
interpersonalnych, ćw., KPiK LIC II (spec. 
logopedyczna), mgr M. Żekoński, s. 201 

(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”.

11.30 - 13.00
Warsztat pracy negocjatora 3, ćw., KPiK 
LIC II (spec. negocjacje kryzysowe), mgr 

M. Dargiewicz, s. 303-5 (WT) [30h]

Doradztwo – języki, style, gatunki, ćw., 
KPiK LIC II rok (spec. logopedyczna), dr 

E. Ficek, s. 502 [30h]

13.45-15.15

Warszaty rzecznikowskie, ćw., KPiK LIC II 
(spec. doradztwo wizerunkowe i 

rzecznikostwo), mgr J. Szymik-Kozaczko, 
s. 302 (WT) [30h]

Literatura dla dzieci, ćw., KPiK LIC II 
(spec. logopedyczna), prof. K. Koziołek, s. 

010 [30h]

15.30 - 17.00

Nowe media w komunikacji społecznej, w., KPiK LIC II (spec. komunikacja promocyjna oraz doradztwo wizerunkowe i 
rzecznikostwo), dr A. Madaliński, s. 201 (WT), co 2 tyg. od 25.02 [15h]

Nowe media w komunikacji społecznej, ćw., KPiK LIC II 
(spec. doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr A. 

Madaliński, s. 201 (WT), co 2 tyg. od 3.03 [15h]

17.15-18.45

Nowe media w komunikacji społecznej, 
ćw., KPiK LIC II (spec. komunikacja 

promocyjna), dr A. Madaliński, s. 201 
(WT), co 2 tyg. od 25.02 [15h]

Nowe media w komunikacji społecznej, 
ćw., KPiK LIC II (spec. komunikacja 

promocyjna), dr A. Madaliński, s. 201 
(WT), co 2 tyg. od 3.03 [15h]

Planowanie mediów, ćw., KPiK LIC II 
(spec. doradztwo wizerunkowe i 

rzecznikostwo), mgr K. Religa, s. 205-3 
(WT) [30h]

19.00 - 20.30



TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE* *harmonogram obowiązuje do odwołania;
KPiK LIC II ŚRODA

Grupa 1 2 3 4 5

Specjalność komunikacja promocyjna komunikacja promocyjna doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo negocjacje kryzysowe logopedyczna **harmonogram może podlegać 
aktualizacji, o każdej aktualizacji studenci 
będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30

Kreowanie tekstu: warsztaty reklamowe 1, 
ćw., KPiK LIC II (spec. komunikacja 

promocyjna), mgr T. Sobisz, s. 204-5 
(WT) [30h]

Komunikacja interpersonalna, ćw., KPiK 
LIC II (spec. doradztwo wizerunkowe i 

rzecznikostwo), mgr R. Polończyk-
Bociąga, s. 205-3 (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;9.45 - 11.15

Rozwiązywanie konfliktów 
interpersonalnych, ćw., KPiK LIC II (spec. 

komunikacja promocyjna), mgr R. 
Polończyk-Bociąga, s. 205-3 (WT) [30h]

Kreowanie tekstu: warsztaty reklamowe 1, 
ćw., KPiK LIC II (spec. komunikacja 

promocyjna), mgr T. Sobisz, s. 204-5 
(WT) [30h]

Struktura kampanii promocyjnej, ćw., 
KPIK LIC II (spec. doradztwo 

wizerunkowe i rzecznikostwo), dr hab. J. 
Warchala, s. 502, 10 spotkań od 1.04 

[20h]

Dydaktyka pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych na I i II etapie 

edukacyjnym, w., KPiK LIC II (spec. 
logopedyczna), dr hab. prof. UŚ D. 

Krzyżyk, s. 010, co 2 tyg. od 4.03 [15h]

**** 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”.

11.30 - 13.00

Struktura kampanii promocyjnej, ćw., 
KPIK LIC II (spec. komunikacja 

promocyjna), dr hab. J. Warchala, s. 502, 
10 spotkań od 1.04 [20h]

Rozwiązywanie konfliktów 
interpersonalnych, ćw., KPiK LIC II (spec. 

komunikacja promocyjna), mgr R. 
Polończyk-Bociąga, s. 205-5 (WT) [30h]

Kreowanie tekstu: warsztaty 
dziennikarskie 1, ćw., KPiK LIC II (spec. 

doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), 
mgr J. Filus, s. 304 [30h]

Uczeń z zaburzeniami w szkole na I i II etapie 
edukacji, w., KPiK LIC II (spec. logopedyczna), dr 

hab. prof. UŚ D. Krzyżyk, s. 303, co 2 tyg. od 
26.02 [15h]

Uczeń z zaburzeniami w szkole na I i II etapie 
edukacji, ćw., KPiK LIC II (spec. logopedyczna), 
dr hab. prof. UŚ D. Krzyżyk, s. 303, co 2 tyg. od 

4.03 [15h]

13.45-15.15

Struktura kampanii promocyjnej, w., KPIK LIC II (spec. komunikacja promocyjna oraz doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), dr 
hab. J. Warchala, s. 502, 5 spotkań od 26.02 [10h]

Nauka o bezpieczeństwie, w., KPiK LIC II (spec. 
negocjacje), dr M. Margiel, s. 202 (WT), co 2 tyg. 

od 26.02 [15h]

Struktura kampanii promocyjnej, ćw., KPIK LIC II 
(spec. komunikacja promocyjna), dr hab. J. 
Warchala, s. 502, 10 spotkań od 1.04 [20h]

Nauka o bezpieczeństwie, ćw., KPiK LIC II (spec. 
negocjacje), dr M. Margiel, s. 202 (WT), co 2 tyg. 

od 4.03 [15h]

15.30 - 17.00

Wykład monograficzny: Perswazja pozawerbalna, w., KPIK LIC II, dr hab. J. Warchala, s. 502, 7 spotkań od 15.04 (1 z 2 do wyboru) [15h]

Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, w., KPiK LIC II (spec. kom. prom., 
negocjacje, logopedyczna), dr A. Guzy, s. 303, 7 spotkań od 26.02 [15h]

Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, w., KPiK LIC II (spec. kom. prom., 
negocjacje, logopedyczna), dr A. Guzy, s. 303, 7 spotkań od 26.02 [15h]

17.15-18.45

19.00 - 20.30



TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE* *harmonogram obowiązuje do odwołania;
KPiK LIC II CZWARTEK

Grupa 1 2 3 4 5
Specjalność komunikacja promocyjna komunikacja promocyjna doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo negocjacje kryzysowe logopedyczna **harmonogram może podlegać 

aktualizacji, o każdej aktualizacji studenci 
będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30

***zajęcia podświetlone na zielono będą 
realizowane w trybie online, wykładowcy 
prowadzący te zajęcia prześlą możliwie 
szybko studentom informacje na temat 
sposobu prowadzenia zajęć;9.45 - 11.15

Językowy savoir-vivre, ćw., KPiK LIC II 
(spec. doradztwo wizerunkowe i 

rzecznikostwo), prof. dr hab. M. Kita, s. 
502, 5 spotkań od 27.02 [10h]

Językowy savoir-vivre, ćw., KPiK LIC II 
(spec. logopedyczna), prof. dr hab. M. 
Kita, s. 502, 5 spotkań od 16.04 [10h]

**** 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”.

11.30 - 13.00

13.45-15.15
Komunikacja interpersonalna, ćw., KPiK 
LIC II (spec. logopedyczna), dr hab. prof. 

UŚ K. Węsierska, s. 201 (WT) [30h]

15.30 - 17.00

Dydaktyka pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych na I i II etapie 
edukacyjnym, ćw., KPiK LIC II (spec. 

logopedyczna), dr O. Przybyla, s. 303, 7 
spotkań od 27.02 [15h]

17.15-18.45

19.00 - 20.30



TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE* *harmonogram obowiązuje do odwołania;
KPiK LIC II PIĄTEK

Grupa 1 2 3 4 5
Specjalność komunikacja promocyjna komunikacja promocyjna doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo negocjacje kryzysowe logopedyczna **harmonogram może podlegać 

aktualizacji, o każdej aktualizacji studenci 
będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30 J. angielski, ćw., mgr J. Węgrzyn, s. 201 [30h]

***zajęcia podświetlone na zielono będą 
realizowane w trybie online, wykładowcy 
prowadzący te zajęcia prześlą możliwie 
szybko studentom informacje na temat 
sposobu prowadzenia zajęć;9.45 - 11.15 J. angielski, ćw., mgr J. Węgrzyn, s. 201 [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”.

11.30 - 13.00 J. angielski, ćw., mgr J. Węgrzyn, s. 201 [30h] J. angielski, ćw., mgr J. Puławska, s. 209 [30h]

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

17.15 - 18.45

18.30 - 20.00


