
TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE* *harmonogram obowiązuje do odwołania;
KPiK LIC III 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 Społeczna rola mediów lokalnych, w., KPiK LIC III (spec. komunikacja promocyjna oraz doradztwo wizerunkowe i 
rzecznikostwo), dr P. Ćwikła, s. 202 (WT), 7 spotkań od 24.02 [15h]

Warsztat pracy negocjatora 5, ćw., 
KPiK LIC III (spec. negocjacje 

kryzysowe), mgr K. Laskowski, s. 204-
5 (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

Kreowanie tekstu: warsztaty 
reklamowe 2, ćw., KPiK LIC III (spec. 

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

Kultura żywego słowa: logopedia i 
emisja głosu, ćw., KPiK LIC III (spec. 
doradztwo), dr N. Moćko, s. 401 [30h]

Programowanie neurolingwistyczne w 
sytuacjach kryzysowych, w., KPiK LIC III 

(spec. negocjacje kryzysowe), dr prof. UŚ E. 
Biłas-Pleszak, s. 202 (WT), 9.45-10.30 [15h]Programowanie neurolingwistyczne w 
sytuacjach kryzysowych, ćw., KPiK LIC III 

(spec. negocjacje kryzysowe), dr prof. UŚ E. 
Biłas-Pleszak, s. 202 (WT), 10.30-11.15 

[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

Kreowanie tekstu: warsztaty 
reklamowe 2, ćw., KPiK LIC III (spec. 

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

Terapia przez sztukę, ćw., KPiK LIC III (spec. 
logopedyczna) dr hab. prof. UŚ M. Wójcik-
Dudek, s. 303, co dwa tyg. od 24.02 [15h]

13.45-15.15
Kultura żywego słowa: logopedia i emisja głosu, w., KPiK LIC III (spec. komunikacja promocyjna, doradztwo 

wizerunkowe i rzecznikostwo oraz logopedyczna), dr hab. prof. UŚ D. Pluta-Wojciechowska, s. 103, 7 spotkań od 
24.02 [15h]

Kultura żywego słowa: logopedia i emisja głosu, w., 
KPiK LIC III (spec. kom. prom., doradztwo oraz 

logopedyczna), dr hab. prof. UŚ D. Pluta-
Wojciechowska, s. 103, 7 spotkań od 24.02 [15h]

Wczesna interwencja logopedyczna, w., KPiK LIC III 
(spec. logopedyczna), dr hab. prof. UŚ D. Pluta-

Wojciechowska, s. 103, 7 spotkań od 20.04 [15h]

15.30 - 17.00

17.15-18.45

19.00 - 20.30



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

***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

**** 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

15.30 - 17.00

Zaburzenia płynności mowy, ćw., KPIK 
LIC III (spec. logopedyczna) dr hab. 

prof. UŚ K. Węsierska, s. 204-5 (WT) 
[30h]

17.15-18.45

Zaburzenia płynności mowy, w., KPIK 
LIC III (spec. logopedyczna), dr hab. 

prof. UŚ K. Węsierska, s. 204-5 (WT), 
co 2 tyg. od 25.02 [15h]

19.00 - 20.30



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

Kultura żywego słowa: logopedia i emisja 
głosu, ćw., KPiK LIC III (spec. 

komunikacja promocyjna), mgr P. 
Krzeszewska, 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;9.45 - 11.15 Seminarium licencjackie, KPiK LIC III: dr prof. UŚ K. Sujkowska-Sobisz (s. 517); dr prof. UŚ E. Biłas-Pleszak (s. 513); dr hab. prof. UŚ A. Nęcka (s. 419); dr B. Sambor (s. 511); dr M. Szymków-Gac (s. 204-3, WT); dr 

K. Pospiszil (s. 503) [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

Kultura żywego słowa: logopedia i emisja 
głosu, ćw., KPiK LIC III (spec. 

komunikacja promocyjna), mgr P. 
Krzeszewska, s. 302 (WT) [30h]

Mediacje karne, ćw., KPiK LIC III (spec. 
negocjacje kryzysowe), dr M. Szymków-
Gac, s. 204-5 (WT), co 2 tyg. od 26.02 

[15h]

Kultura żywego słowa: logopedia i emisja 
głosu, ćw., KPiK LIC III (spec. 

logopedyczna), dr B. Sambor, s. 201 [30h]

13.45-15.15

Wykład monograficzny: Jak (nie) działać słowami. Język - przemoc - gościnność, KPiK LIC III, dr hab. prof. UŚ P. Bogalecki, s. 103,  7 spotkań od 15.04 (1 z 2 do wyboru) [15h]

Wykład monograficzny: Literatura polska w Ameryce Północnej, w., KPiK LIC III, prof. B. Szałasta-Rogowska, s. 103, 7 spotkań od 26.02 (1 z 2 do wyboru) [15h]

15.30 - 17.00

17.15-18.45

Media relations, w., KPiK LIC III (spec. 
doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo), 
dr A. Madaliński, s. 204-5 (WT), 7 spotkań 

od 26.02 [15h]

19.00 - 20.30



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

**** 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

15.30 - 17.00

17.15-18.45

19.00 - 20.30



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

***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

**** 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

15.30 - 17.00

17.15-18.45

19.00 - 20.30


