
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, studia stacjonarne I stopnia 

Większość zajęć – z nielicznymi wyjątkami – będzie kontynuowana w formie zdalnej. Prowadzący będą zadawać teksty i oczekiwać reakcji na nie 
w formie notatki/udziału w dyskusji przy użyciu różnych narzędzi (rekomendowane Google Classroom i Kampus); nagrywać/spisywać wykłady i 
udostępniać je studentom przez wirtualne dyski lub maile; ewentualnie wspomagać prowadzenie zajęć za pomocą narzędzi do grupowych 
telekonferencji. Seminaria będą kontynuowane w trybie indywidualnych konsultacji mailowych bądź telefonicznych. Wszyscy prowadzący są też 
dostępni dla studentów poprzez maile i inne środki komunikacji. 

 

Zajęcia Prowadzący Google Classroom/ 
Kampus/ 

ew.telekonferencja 

Nagrania audio lub 
audiovideo/ 

rozbudowane 
notatki/projekcje 

online 

Indywidualne 
konsultacje 

Antropologia kultury - 
ćwiczenia 

dr hab. Zuzanna Grębecka, dr Piotr 
Kubkowski, dr hab. Agata Chałpunik, dr 
Matylda Szewczyk 

X   

Warsztat humanisty dr hab. Zuzanna Grębecka, dr Piotr 
Kubkowski, dr hab. Agata Chałpunik, dr 
Matylda Szewczyk 

X   

Antropologia słowa - 
ćwiczenia 

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, dr hab. 
Marta Rakoczy, dr hab. Paweł Rodak, 
prof. ucz. 

X   

Wprowadzenie do 
wiedzy o teatrze - wykład 

prof. dr hab. Wojciech Dudzik  X  

Antropologia widowisk prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr 
Ewelina Godlewska-Byliniak, dr hab. 
Piotr Morawski 

X   

Wprowadzenie do 
wiedzy o filmie - wykład 

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk  X  

Antropologia kultury 
wizualnej 

dr Matylda Szewczyk, dr hab. Wojciech 
Michera, dr Jan Borowicz 

X   

Historia kultury antycznej 
- ćwiczenia 

dr Maciej Staniszewski, dr hab. Paweł 
Majewski, prof. ucz. 

X   



 2

 

Historia kultury polskiej 
do końca XVIII wieku w 
kontekście europejskim - 
wykład 

prof. dr hab. Marek Prejs, dr hab. Paweł 
Majewski, prof. ucz. 

 X  

Historia kultury polskiej 
do końca XVIII w - 
ćwiczenia 

dr hab. Piotr Morawski, dr hab. Igor 
Piotrowski, dr Ada Arendt, prof. dr hab. 
Marek Prejs 

X   

Historia kultury polskiej 
XIX wiek - wykład 

dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel  X  

Historia kultury polskiej 
XIX wiek - ćwiczenia 

dr Małgorzata Litwinowicz- Droździel, dr 
hab. Justyna Jaworska, dr Joanna 
Kubicka, dr Agata Łuksza 

X   

Historia kultury polskiej 
XX wiek - wykład 

dr hab. Justyna Kowalska-Leder  X  

Historia kultury polskiej 
XX wiek - ćwiczenia 

dr Dorota Sosnowska, dr Weronika 
Parfianowicz, dr hab. Iwona Kurz, prof. 
ucz. 

X   

Historia kultury obcej dr Paulina Kwiatkowska, dr Małgorzata 
Litwinowicz-Droździel, dr hab. 
Włodzimierz Pessel 

X   

Uczestnictwo w kulturze dr Joanna Kubicka X   
Historia filozofii kultury dr hab. Marta Rakoczy, dr Justyna 

Schollenberger, dr Paweł Dobrosielski 
X   

Warsztat metodologiczny dr hab. Zuzanna Grębecka, dr Marcin 
Bogucki, dr Małgorzata Litwinowicz-
Droździel, dr hab. Justyna Jaworska 

X   

Analiza tekstu 
literackiego 

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., 
dr hab. Justyna Kowalska-Leder 

X   

Seminaria licencjackie    X 


