
Opracowanie: Lidia Domańska 

PLAN ZAJĘĆ            Studia stacjonarne pierwszego stopnia   

Wydział Nauk Społecznych; Kierunek: Socjologia        I Rok - semestr zimowy (1); rok akademicki 2021/2022                      

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00-9.30 

 

8.00-11.15 

Etykieta 

dr M. Chudzikowska-Wołoszyn 

zajęcia zdalne 

jednorazowo 14.12.2021 

8.00-9.30 

Zajęcia organizacyjne 

jednorazowe 06.10.2021 

gr.1 - s.117 

gr.2 - s.128 

8.00-9.30 8.00-9.30 

 

8.00-9.30 

Technologia informacyjna (30h) 

mgr H. Prus, ćw. gr.1, s. 137,  

ul. Żołnierska 14 

9.45-11.15 

Demografia społeczna, (15h) 

dr M.Łojko,  wykład, t.A, s.117 

zajęcia zdalne 

9.45-11.15 

Prawa i obowiązki studenta 

zajęcia zdalne 

jednorazowe 04.10.2021  

09.45-11.15 

Technologia informacyjna (30h) 

mgr H. Prus, ćw., gr.2, s. 137,  

ul. Żołnierska 14 

09.45-11.15 

Podstawy socjologii (30h) 

dr A.Daszewska 

ćwiczenia gr.1, s.115 

9.45-11.15  

 

9.45-11.15 

Demografia społeczna (15h) 

dr M.Łojko, 

ćwiczenia gr.1, s. 117, t.B 

 

11.30-13.00  

Podstawy socjologii (30h) 

dr E.Subocz, wykł., s.117 

zajęcia zdalne 

10.00 – 11.30 

Antropologia kulturowa (30h) 

dr R. Sierocki 

ćwiczenia gr.1, s. 128 

11.30 – 13.00 

Podstawy socjologii (30h) 

dr A.Daszewska 

ćwiczenia gr.2, s.115 

11.30 – 13.00 

 

11.30 – 13.00 

 Demografia społeczna (15h) 

dr M.Łojko, 

ćwiczenia gr.2, s. 117, t.B 

13.15-14.45 

Filozofia 1 (30h) 

dr D.Radziszewska-

Szczepaniak, wykł., s. 117 

zajęcia zdalne 

13.00-14.30 

Antropologia kulturowa (30h) 

dr R. Sierocki 

ćwiczenia gr.2, s. 128 

13.15-14.45 

Psychologia społeczna (30h) 

dr M.Marzec 

ćwiczenia gr.1, s. 128 

13.15-14.45 

Antropologia kulturowa (15h) 

prof. M. Sokołowski, wykł.,  

s. 115, od 06.10-24.11.21 

zajęcia zdalne 

13.15-14.45 

Logika (30h)  

dr J.Obrębska 

ćwiczenia gr.1, s. 117 

15.00-16.30 

Logika (15h) 

 dr J.Obrębska, wykład, s. 117 

od 04.10-22.11.21  

zajęcia zdalne 

15.00-16.30 

Język obcy (30h) 

Studium Języków Obcych 

ul. Obrońców Tobruku 3  

zajęcia zdalne 

15.00-16.30 

Psychologia społeczna (30h) 

dr M.Marzec 

ćwiczenia gr.2, s. 128 

15.00-18.15  15.00-16.30  

Logika (30h),  

dr J.Obrębska 

ćwiczenia gr.2, s. 117 

16.45-18.15 

 

16.45-18.15 

 Psychologia społeczna (15h) 

dr A.Grabowski,  

wykład, s.115 

od 05.10-30.11.21 

zajęcia zdalne 

16.45-18.15 

  

16.45-18.15 

Technologia informacyjna 

mgr H. Prus 

ćwiczenia gr.2, s. 138, 

ul. Żołnierska 14  

16.12.21 gr.1; 23.12.21 gr.2  

zajęcia jednorazowe 

16.45-20.00 

Bhp 

dr inż. J.Fieducik 

zajęcia zdalne 

jednorazowe 19.11.2021 

18.30-20.00 

 

18.30-20.00 

Ekonomia (30h),  

dr M.Łojko, wykł. s.115 

zajęcia zdalne 

18.30-20.00 

 

18.30-20.00 

 

tA – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w tygodniu A – od 4 października 2021 

tB – zajęcia odbywają się co dwa tygodniu, w tygodniu B – od 11 października 2021 

Wszystkie ćwiczenia odbywają się w budynku Katedry Socjologii, ul. Szrajbera 11, pierwsze piętro. Wyjątki (zajęcia w sali komputerowej i zajęcia z języków obcych) oznaczono na planie.  

Wykłady odbywają się zdalnie, sale zabezpieczone są na wypadek powrotu do wykładów stacjonarnych. 

    SAMORZĄD STUDENCKI    DZIEKAN    REKTOR 



Opracowanie: Lidia Domańska 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ             Studia stacjonarne pierwszego stopnia   

Wydział Nauk Społecznych            II Rok - semestr zimowy (3)                            

Kierunek: Socjologia            rok akademicki 2021/2022 

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15:00-16:30 

Socjologia organizacji (30h) 

dr L. Domańska 

ćwiczenia,  

s. 128 

15:00-16:30 

Język obcy (30h) 

Studium Języków Obcych 

ul. Obrońców Tobruku 3 

zajęcia zdalne 

15:00-16:30 

Socjologia kultury 

prof. M.Sokołowski 

wykład (15h) 

 s. 117, tA 

15:00-16:30 

Systemy, struktury i 

procesy społeczne 

dr M.Dąbrowski 

wykład (15h) 

s.117, tB 

15:00-16:30 

 

Metody badań społecznych (30h) 

dr M.Dąbrowski 

wykład, s. 128 

 

 15:00-16:30 

Systemy, struktury i procesy społeczne 

(30h) 

dr B.Tomaszewska-Hołub 

ćwiczenia, s.115 

16:45-18:15 

Socjologia organizacji (15h) 

dr L. Domańska 

wykład, s. 128 

od 04.10-22.11.2021 

17:00-18:30 

Statystyka II (30h) 

dr R. Sierocki 

ćwiczenia, s.128 

16:45-18:15 

Współczesne teorie socjologiczne (30h) 

dr M.Dąbrowski 

ćwiczenia, s. 115 

16:45-18:15 

Socjologia konfliktów społecznych 

(15h) 

dr S. Marcinkiewicz, ćwiczenia, s.117 

od 07.10-25.11.2021 

 

Socjologia konfliktów społecznych 

(15h) 

dr S. Marcinkiewicz, wykład, s. 117 

od 02.12.2021-20.01.2022  

16:45-18:15 

Socjologia kultury (30h) 

dr M. Łyszczarz 

ćwiczenia, s. 115  

 

 16:45-18:15 

Historia myśli społ. i myśli 

socjolog.(15h) 

dr P.Piotrowski 

wykład, s. 128 

od 29.11- 24.01.2022 

18:30-20:00 

Historia myśli społ. i myśli 

socjolog. (30h) 

dr P.Piotrowski 

ćwiczenia,s.128  

 

18:30-20:00 

 

18:30-20:00 

Wykład monograficzny (30h) 

dr M.Dąbrowski, 

wykład, s.115 

 

 

18.30-20.00 

Współczesne teorie socjologiczne (30h) 

dr S.Marcinkiewicz, wykład, s. 117 

 

 

18:30-20:00 

Metody badań społecznych (30h) 

dr M. Łyszczarz 

ćwiczenia, s. 115 

 

 

tA – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w tygodniu A – od 4 października 2021 

tB – zajęcia odbywają się co dwa tygodniu, w tygodniu B – od 11 października 2021 

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Katedry Socjologii, ul. Szrajbera 11, pierwsze piętro. Wyjątki (zajęcia w sali komputerowej i zajęcia z języków obcych) oznaczono na planie.   

SAMORZĄD STUDENCKI    DZIEKAN    REKTOR 

 

 

 

 

 



Opracowanie: Lidia Domańska 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ              Studia stacjonarne pierwszego stopnia   

Wydział Nauk Społecznych             III Rok - semestr zimowy (5)                            

Kierunek: Socjologia             rok akademicki 2021/2022 

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15:00-16:30 

Przygotowanie i 

realizacja projektu 

badawczego (30h) 

dr E.Subocz 

ćwiczenia, s. 115 

15:00-16:30 

Socjologia wizualna (15h) 

dr hab.A.Kucner, wykład, s. 117 

od 30.11.2021 - 25.01.2022 

 

15:00-16:30 

Społeczeństwo informacyjne (30h) 

dr T.Gajowniczek 

ćwiczenia, s. 115 

 

15:00-16:30 

Społeczeństwo informacyjne 

(15h) 

dr S.Marcinkiewicz 

wykład, s. 117 

od 07.10-25.11.21 
 

15:00-16:30 

Sztuka nowych mediów (30h) 

dr M. Łyszczarz 

ćwiczenia, s. 128  

16:45-18.15 

Psychologia nowych 

mediów(30h) 

mgr M.Borkowski 

ćwiczenia, s. 115 

16:45-18.15 

 

16:45-18:15 

Socjologia masowego 

komunikowania (30h) 

prof. M. Sokołowski 

wykład, s. 117 

16:45-18:15 

Socjologia i antropologia nowych 

mediów(30h) 

prof. M. Sokołowski 

ćwiczenia, s. 128 

 

16:45-18:15 

Socjologia gospodarki i konsumpcji 

(30h) 

dr B. Tomaszewska-Hołub 

ćwiczenia, s. 128 

 

18:30-20:00 

Seminarium dyplomowe 

(30h) 

dr L.Domańska 

dr E.Subocz 

s.126 

s.115 

18:45-20:15 

Socjologia wizualna (15h) 

dr R.Sierocki, ćwiczenia, s. 128 

od 05.10-30.11.2021 

 

 

 

 

18:30-20:00 

Socjologia i antropologia nowych 

mediów (30h) 

prof. M. Sokołowski 

wykład, s. 117 

18:30-20:00 

Dyskurs medialny (15h) 

dr M.Łyszczarz 

wykład, s. 128 

od 07.10-25.11.2021 

 

Dyskurs medialny (15h) 

dr M.Łyszczarz 

ćwiczenia, s. 128 

od 02.12.2021-20.01.2022 

 

18:30-20:00 

Socjologia gospodarki i konsumpcji 

(15h) 

dr B. Tomaszewska-Hołub 

wykład, s. 128 

od 08.10-26.11.2021 

 

tA – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w tygodniu A – od 4 października 2021 

tB – zajęcia odbywają się co dwa tygodniu, w tygodniu B – od 11 października 2021 

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Katedry Socjologii, ul. Szrajbera 11, pierwsze piętro. Wyjątki (zajęcia w sali komputerowej i zajęcia z języków obcych) oznaczono na planie.  

     SAMORZĄD STUDENCKI    DZIEKAN    REKTOR 


