
ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM ROK AKAD.2022/2023 

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA  – pierwszy rok 

Kierunek  –   kuratorstwo i teorie sztuki 

studia stacjonarne, drugiego stopnia 
dzień 
tygodnia 

       

Poniedzi
ałek 

Język obcy (rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 
 

Pozyskiwanie 
funduszy 
9:30-11:00 
online 
mgr Dominika Mądry 
(zajęcia co drugi 
tydzień)  

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

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

Wykład 
fakultatywny/do 
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) 
 

Projekty kuratorskie 
12:00-14:00 
bud. G. sala 211 
mgr W. Luchowski 
(zajęcia od 7.03) 

Warsztaty krytyczne 
15:15-16:45 
bud. G. sala 211 
dr hab. Izabela 
Kowalczyk, prof. UAP 

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

Kolekcje sztuki: 
historia, teoria, 
praktyka 
17:00-18:30 
online 
dr Marcin Szeląg, ad.  

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

 

Środa Język obcy (rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 
 
 
 

Rynek i promocja 
sztuki 
9:45-11:30 
bud. G. sala 211 
mgr Agata Rodriguez 
(zajęcia od 1.03) 

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

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

Badania kuratorskie 
16:30-18:00 
bud.  G.  sala 212 
mgr Jagna Domżalska 
 

Seminarium 
magisterskie/ do 
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) 

Seminarium 
magisterskie/ do 
wyboru* 

     



 15:00-16:30 
online 
dr Justyna Ryczek 

Piątek  Język obcy (rozkład  
w osobnym 
ogłoszeniu) 

      

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) Seminarium licencjackie - do wyboru jeden prowadzący lub prowadząca seminarium licencjackie z listy seminariów 
3) Praktyka 280-320 h/rok akademicki 


