
ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM ROK AKAD.2022/2023 

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA  – pierwszy rok 

Kierunek  –   edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakres: wybrany zakres artystyczny oraz realizacja działań twórczych i edukacyjnych 

studia stacjonarne, studia drugiego stopnia 
dzień 
tygodnia 

         

Poniedział
ek 

język obcy 
(rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 
 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Malarstwo  
10:00-11:30 
bud. A. sala 
301,303, 311 
do wyboru 
jedna 
pracownia 
malarstwa 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Pracownia 
Warsztatów 
Kreatywnych i 
Interakcji 
10:15-16:15 
bud. G. sala 
212 
dr Agata 
Ciesielska - 
Shovkun, ad. 

Seminarium 
magisterskie/d
o wyboru  
13:00-14:30 
online 
prof. dr hab. 
Marta 
Smolińska 

Seminarium 
magisterskie/d
o wyboru**  
13:30-15:00 
online 
prof. dr hab. 
Izolda Kiec 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Pracownia 
Projektów i 
Badań 
Transdyscyplin
arnych 
11.00-17:00 
bud. C. sala 
103 
prof. dr hab.  
Joanna 
Hoffmann - 
Dietrich 

Wykład 
fakultatywny/d
o wyboru 
Do kogo należy 
miasto. O 
społecznych 
aspektach 
sztuki 
publicznej i 
architektury 
16:30-18:00 
online 
dr Aleksandra 
Paradowska 

Wykład 
fakultatywny/d
o wyboru 
Historia 
plakatu  
16:30-18:00 
online 
dr hab. 
Mateusz 
Bieczyński, 
prof. UAP 

wykłady 
monograficzne 
ze sztuki 
współczesnej 
18:15-19:45 
online 
dr hab. Izabela 
Kowalczyk, 
prof. UAP 

Wtorek język obcy 
(rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 
 

Pracownia 
artystyczna II 
 do wyboru z 
pracowni UAP 
9:00-12:00 

Metodyka 
projektów 
edukacyjnych  
12:00-13:30 
bud. E. sala 
35/G. 102 
dr Marcin 
Szeląg, ad. 

Portfolio 
13:30-15:00 
bud.  G. sala 
211 
mgr Piotr 
Macha 

Seminarium 
magisterskie/d
o wyboru**  
17:30-19:00 
bud. G. sala 
211 
dr hab. Izabela 
Kowalczyk, 
prof. UAP 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Rysunek 
17:00-18:30 
bud. A. sala 
303 

Wykład 
fakultatywny/d
o wyboru 
Tzw. 
humanizm, 
tzw. 
posthumanizm 
i tzw. 
antyhumanizm 
a tzw. prawa 
człowieka 
19:30-21:00 
online 
prof. dr hab. 
Roman Kubicki 

  



Środa Język obcy 
(rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 
 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Malarstwo  
10:00-11:30 
bud. A. sala 
301, 303, 311 
do wyboru 
jedna 
pracownia 
malarstwa 

Seminarium 
magisterskie/d
o wyboru**  
13:00-14:30 
online 
dr hab. 
Mateusz 
Bieczyński, 
prof. UAP 

Seminarium 
magisterskie/d
o wyboru**  
16:00-17:30 
online 
dr hab. Tomasz 
Misiak, prof. 
UAP 

Rysunek 
16:00-19:00 
do wyboru 
jedna 
pracownia 
rysunku 

Seminarium 
magisterskie/d
o wyboru**  
17:30-19:00 
online 
prof. dr hab. 
Roman Kubicki 

Filozofia 
współczesna 
19:30-21:00 
online 
prof. dr hab. 
Roman Kubicki 
 

  

Czwartek Język obcy 
(rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 
 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Projekty i 
działania 
twórcze 
9:00-15:00 
bud. E. sala 63 
dr Magdalena 
Parnasow-
Kujawa, ad. 

Psychologia 
twórczości 
9:30-11:00 
bud. G. sala 
211 
dr hab. Sonia 
Rammer, prof. 
UAP 

Sztuka w 
perspektywie 
międzykulturo
wej 
12:00-13:30 
bud. G. sala 
211 
dr hab. Sonia 
Rammer, prof. 
UAP 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Pracownia 
Sztuki w 
Perspektywie 
Międzykulturo
wej 
13:30-18:00 
bud. G. sala 
211 
dr hab. Sonia 
Rammer, prof. 
UAP 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Pracownia 
Sztuki w 
Przestrzeni 
Społecznej 
16:30-21:00 
bud. G. sala 
212 
dr hab. Rafał 
Jakubowicz, 
prof. UAP 
(Pracownia 
działa również 
w środy 17:30-
19:00 bud. G. 
sala 211) 

   

Piątek  Język obcy 
(rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 
 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Książka 
Artystyczna 
9:45-15:45 
bud. E. sala 
11/A. 106 
dr hab. Tomasz 
Wilmański, 
prof. UAP 

Pracownia 
artystyczna I/ 
do wyboru* 
Otwarte 
Interpretacje 
Sztuki 
9:00-15:00 
bud. G. sala 
211 
dr hab. Rafał 
Łubowski, prof. 
UAP 

      



*Wybór jednej pracowni artystycznej z wymienionych w ramach przedmiotu Pracownia artystyczna I + jednej pracowni z UAP (Przedmiot pracownia artystyczna II) 

1) Studentów obowiązuje uzyskanie zaliczenia z Języka obcego w wymiarze 2h/tygodniowo. Rozkład zajęć z języka obcego znajduje się w osobnym pliku, pt. Zakład 

Języków Obcych.  

2) Studenci i studentki są zobowiązani do zaliczenia jednego fakultetu - do wyboru jeden wykład fakultatywny w wymiarze 2h/tyg. 

3) Studentów i studentki obowiązuje zaliczenie seminarium magisterskiego w wymiarze 2h/tyg. - do wyboru jeden Prowadzący lub Prowadząca seminarium 

magisterskie z listy. 

 

 


