
 

 

 

 

 2 ROK  SOCJOLOGIA, STUDIA MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

ROK AKADEMICKI 2017/2018 SEMESTR LETNI 

SALA NR  203 

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek– gabinet 7 w ISM 
 

Zjazd I 

Sobota 24.02.2018 r. 

11.20-12.50 (1,2) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 
13.00-14.30 (1,2)  - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

15.00-16.30 (3,4) - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

 

Niedziela 25.02.2018 r. 

8.00-9.30 (1,2) - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

9.30-10.15 (3) - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

11.20-12.50 (1,2) - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia 

13.00-14.30 (3,4)  - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczeni 

 
Zjazd II 

Sobota 3.03.2018 r. – brak zajęć 

 

Niedziela 4.03.2018 r. 

8.00-9.30 (1,2) - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

9.40-11.10 (3,4) - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

11.20-12.50 (5,6) - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

13.00-14.30 (4,5)  - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

15.00-16.30 (6,7) - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

16.40-18.10 (1,2) - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek  

18.10-19.40 (3,4) - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek  

 

 

Zjazd III 

Sobota 17.03.2018 r. 

9.40-11.10  (7,8) - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

11.20-12.50 (9,10) - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

13.00-14.30  (8,9) - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

15.00-16.30  (10,11)  - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

16.40-18.10  (3,4) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

18.10 – 19.40  (5,6) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

 

 

 

 



 

 

 

Niedziela 18.03.2018 r. 

8.45 – 10.15 (5,6) - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia  

11.20-12.50 (5,6) - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia 

13.00-14.30 (7,8)  - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia 

15.00-16.30 (1,2) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

16.40-18.10 (3,4) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

 

 
Zjazd IV 

Sobota 24.03.2018 r. – brak zajęć 

Niedziela 25.03.2018 r. – brak zajęć 

 
Zjazd V 

Sobota 7.04.2018 r. 

8.00-9.30 (7,8) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

9.40-11.10 (9,10) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

11.20-12.50 (11,12) – Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

13.00-14.30 (7,8)  - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

15.00-16.30 (5,6) - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

 

Niedziela 8.04.2018 r. 

8.00-9.30 (5,6) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

9.40-11.10 (7,8) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

11.20-12.50 (9,10) - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia 

13.00-14.30 (11,12) - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia 

 

Zjazd VI 

Sobota 21.04.2018 r. – brak zajęć 

 

Niedziela 22.04.2018 r. 

8.00-9.30 (9,10) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

9.40-11.10 (11,12) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

11.20-12.50 (13,14) - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia 

13.00-14.30 (15,16)  - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia 

14.30 – 16.00 (9,10) – Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

16.15 – 17.45 (11,12) - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

 
Zjazd VII 

Sobota 28.04.2018 r. – brak zajęć 

Niedziela 29.04.2018 r. – brak zajęć 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zjazd VIII 

Sobota 12.05.2018 r. 

8.45- 9.30 (11) – Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

9.40-11.10 (12,13) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

11.20-12.50 (14,15) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

13.00-14.30 (7,8)  - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

15.00-16.30 (9,10) - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

 

Niedziela 13.05.2018 r. 

9.40-11.10 (13,14) - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

11.20-12.50 (15,16) - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

13.00-14.30 (17,18)  - Kapitał społeczny i jego wymiary (dr Monika Zawartka-Czekaj) ćwiczenia  

15.00-16.30 (13,14) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

16.40-18.10 (15,16) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

 
Zjazd IX 

Sobota 26.05.2018 r. 

9.40-11.10 (13,14) - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

11.20-12.50 (15,16) - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

13.00-14.30 (12,13)  - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

14.30 – 15.15 (14) - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

15.30 – 17.00 (11,12) – Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

17.15 – 18.45 (13,14) - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

Niedziela 27.05.2018 r. – brak zajęć 

 
Zjazd X 

Sobota 9.06.2018 r. 

8.45 – 9.30 (16) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

9.40-11.10 (17,18) - Oblicza wielokulturowości (mgr Anna Korotusz) ćwiczenia 

11.20-12.50 (17,18) - Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (prof. dr hab. Danuta Zalewska) ćwiczenia 

13.00-14.30 (17,18)  - Dane osobowe i reklama w ujęciu prawnorynkowym (dr Joanna Wardzała) ćwiczenia 

15.00-16.30 (17,18) – Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

16.40-18.10 (19,20) - Zarządzanie (mgr Marlena Jureczka) ćwiczenia 

 

Niedziela 10.06.2018 r. 

10.20 -11.50 (15,16) - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

12.00 – 13.30  (17,18) - Fotografia w procesie komunikowania: teoria i praktyka (dr Dawid Krysiński) ćwiczenia 

13.45-15.15 (15,16)  - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

15.30-17.00 (17,18) - Seminarium magisterskie prof. dr hab. Wanda Patrzałek 

 

 


