KTO POWINIEN SIĘ ZAPISAĆ

NA PRZEDMIOTY

?

HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

W programach wszystkich kierunków studiów, realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, znajdują
się przedmioty humanistyczno-społeczne. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia w ramach każdego kursu
odbywają się raz w tygodniu i z reguły trwają dwie godziny (łącznie 30 godzin w ciągu semestru). Natomiast
w przypadku studiów niestacjonarnych są prowadzone podczas poszczególnych zjazdów i trwają dwie godziny
(łącznie 18 godzin w ciągu semestru).

To Studenci decydują, w jakim kursie humanistyczno-społecznym chcą uczestniczyć, dokonując wyboru przedmiotu
spośród aktualnej oferty. W praktyce oznacza to, iż Studenci jednego kierunku mogą uczestniczyć w różnych
zajęciach, w zależności od własnych zainteresowań, lokalizacji zajęć i czasu wolnego. Aby jednak wziąć udział
w zajęciach – należy się na nie zapisać. Niespełnienie tego kryterium oznacza w praktyce brak zaliczenia z kursu.
Zapisy w semestrze letnim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnej Weterynarii rozpoczynają się 14 lutego
o godz. 8.00 i kończą 15 lutego 2018 r. o godz. 23.59. Na studiach niestacjonarnych rozpoczną się 1 marca o godz.
8.00 i potrwają do 6 marca 2018 r. do godz. 23.59.

Zapisy ogólnouczelniane w semestrze letnim są obowiązkowe dla Studentów studiujących na poniższych
wydziałach, kierunkach i semestrach studiów:
Wydział Biologii i
Studia I stopnia stacjonarne
(inż., lic.)
Kierunek
Semestr
Bezpieczeństwo żywn.
2
2*
Bioinformatyka
2
Biologia
2
2**
Biologia człowieka
2
4***
6****
Zootechnika
2
2*****

Hodowli Zwierząt
Studia II stopnia stacjonarne
(USM)
Kierunek
Semestr
Bezpieczeństwo żywn.
Bioinformatyka
Biologia

4
2******

Biologia człowieka

-

Zootechnika

-

UWAGA – wyjątki od reguły!
* Bezpieczeństwo żywności I rok 2 semestr – z racji wymiaru godzin (2 x 30h), Studenci realizują dwa
przedmioty humanistyczno-społeczne w jednym semestrze. Proszę Starostę roku o kontakt mailowy na adres
agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl
** Biologia I rok 2 semestr z racji wymiaru godzin (2 x 30h), Studenci realizują dwa przedmioty humanistycznospołeczne w jednym semestrze. Proszę Starostę roku o kontakt mailowy na adres agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl
***Biologia człowieka II rok 4 semestr – z racji wymiaru godzin (15h wykładów, 15h ćwiczeń) posiada odrębny
zestaw przedmiotów do wyboru i nie zapisuje się w trybie ogólnouczelnianym. W tym semestrze studenci dokonują
wyboru pomiędzy „Socjologią” i „Psychologią społeczną”. Proszę Starostę roku o kontakt mailowy na adres
agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl
****Biologia człowieka III rok 6 semestr – Studenci nie mają obowiązku zapisu na przedmiot „Społeczne aspekty
rozwoju człowieka” (15h ćwiczeń i 15h wykładów). Przypisanie do przedmiotu odbywa się na poziomie dziekanatu.
***** Zootechnika I rok 2 semestr – z racji wymiaru godzin (2 x 30h), Studenci realizują dwa przedmioty
humanistyczno-społeczne w jednym semestrze. Proszę Starostę roku o kontakt mailowy na adres
agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl
****** Biologia USM I rok 2 semestr – na specjalności Biologia człowieka Studenci wybierają dowolny
przedmiot z oferty ogólnouczelnianej dla studiów II stopnia i realizują go w wymiarze 30h wykładów. Na
specjalnościach Techniki laboratoryjne w biologii oraz Biologia środowiskowa Studenci realizują 15h wykładów
i 15h ćwiczeń. Dokonują wyboru przedmiotu pomiędzy „Coachingiem” a „Ekofilozofią”. Proszę Starostów TLwB i BŚ
o kontakt mailowy na adres agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl
Biology, stationary studies II degree (masters), Year I, semester 2, specialization: Laboratory Techniques in
Biology – Students choose one of two subjects. They choose between “Coaching” and “Study of religions”. The course
with the largest number of elections (USOS) will be conducted.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Studia I stopnia stacjonarne
Studia II stopnia stacjonarne
(inż., lic.)
(uzupełniające studia mgr)
Kierunek
Semestr Kierunek
Semestr
Specjalność
Architektura krajobrazu
4
Architektura krajobrazu
1**
(spec. KiOK, AZwW)
(spec. Chinese&Polish)

Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrz.
Inż. bezpieczeństwa
Inż. i gospodarka wodna
Inż. środowiska

2
2
2*
2
4
2
4
2
4

Architektura krajobrazu
(spec. KiOK, AZwW)
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrz.
Inż. bezpieczeństwa

1

Inż. i gospodarka wodna

1***

Inż. środowiska

1***

3

UWAGA – wyjątki od reguły!
* Gospodarka przestrzenna I rok 2 semestr – studenci dokonują wyboru przedmiotu poprzez zapisy indywidualne
w systemie USOS. Nie mogą jednak ponownie wybrać „Socjologii”, gdyż ten przedmiot był realizowany obowiązkowo
(jako kierunkowy) w semestrze zimowym.
** Landscape architecture, specialization: Chinese and Polish traditions in shaping of the landscape Students
choose one of three subjects. They choose between “Environmental Ethics”, “Study of religions” (“Religiology”) and
“Role of folklore in the culture of the nations”. It will be carried out only one item (the course with the largest number
of elections (USOS) will be conducted).
***Inżynieria środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna I rok 1 semestr mgr - studenci nie mają obowiązku
zapisu na przedmiot „Socjologia i psychologia” (30h wykładów). Przypisanie do przedmiotu odbywa się na poziomie
dziekanatu, ponieważ jest to przedmiot obowiązkowy.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Studia I stopnia niestacjonarne
Studia II stopnia niestacjonarne
(inż.)
(uzupełniające studia mgr)
Kierunek
Semestr Kierunek
Semestr
Specjalność
Specjalność
Budownictwo
4*
Budownictwo
Geodezja i Kartografia
Geodezja i Kartografia
2
UWAGA – wyjątki od reguły!
* Budownictwo NSt II rok 4 semestr inż. – studenci dokonują wyboru spośród dwóch przedmiotów przypisanych
im w systemie USOS. Z uwagi na liczebność grupy, będzie realizowany tylko jeden przedmiot, ten na który zapisze się
większa liczba studentów. Zapisy trwają od 1 marca od godz. 8.00 do 6 marca 2018 r. do godz. 23.59.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
Studia jednolite magisterskie niestacjonarne
(Weterynaria)
(Weterynaria)
Kierunek
Semestr
Kierunek
Semestr
Weterynaria
2
Weterynaria
2
UWAGA – wyjątki od reguły!
* Weterynaria St I rok 2 semestr – z racji wymiaru godzin (15h wykładów) posiada odrębny zestaw przedmiotów
do wyboru i nie zapisuje się w trybie ogólnouczelnianym. W tym semestrze studenci dokonują wyboru pomiędzy
dwoma przedmiotami: „Etyka” i „Historia filozofii”, przypisanymi im w systemie USOS (z uwagi na liczebność grupy,
będzie realizowany tylko jeden przedmiot, ten na który zapisze się większa liczba studentów). Proszę Starostę roku
o kontakt mailowy na adres agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl
** Weterynaria NSt I rok 2 semestr – z racji wymiaru godzin (15h wykładów) posiada odrębny zestaw
przedmiotów do wyboru i nie zapisuje się w trybie ogólnouczelnianym. W tym semestrze studenci dokonują wyboru
pomiędzy dwoma przedmiotami: „Public relations” i „Etyka”, przypisanymi im w systemie USOS (z uwagi na liczebność
grupy, będzie realizowany tylko jeden przedmiot, ten na który zapisze się większa liczba studentów). Proszę Starostę
roku o kontakt mailowy na adres agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl Zapisy rozpoczynają się 14 lutego o godz. 8.00
i kończą 15 lutego 2018 r. o godz. 23.59.
Wydział Nauk o Żywności
Studia I stopnia stacjonarne
Studia II stopnia stacjonarne
(inż., lic.)
(uzupełniające studia mgr)
Kierunek
Semestr
Kierunek
Semestr
Biotechnologia
2
Biotechnologia
3
Technologia żywności
2
Technologia żywności
3
i żywienia człowieka
i żywienia człowieka
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo
Zarządzanie jakością i
2
Zarządzanie jakością i
3
analiza żywności
analiza żywności

Żywienie człowieka
Żywienie człowieka i
dietetyka

2
2*

Żywienie człowieka
Żywienie człowieka i
dietetyka

3

UWAGA – wyjątki od reguły!
* Żywienie człowieka i dietetyka St I rok 2 semestr – Studenci realizują przedmiot „Komunikacja
interpersonalna”. Proszę Starostę roku o kontakt mailowy na adres agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Studia I stopnia stacjonarne
Studia II stopnia stacjonarne
(inż., lic.)
(uzupełniające studia mgr)
Kierunek
Semestr Kierunek
Semestr
Specjalność
Agrobiznes
2
Agrobiznes
Biotechnologia stosowana roślin
2
Biotechnologia stosowana roślin
4
Ekonomia
2
Ekonomia
2
Medycyna roślin
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
2
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
4
Ogrodnictwo
OŹEiGO
2
OŹEiGO
Podstawy rolnictwa tropikalnego
Podstawy rolnictwa tropikalnego
Rolnictwo
4
Rolnictwo
TRiL
2
TRiL
ZiIP
2
ZiIP
1*
UWAGA – wyjątki od reguły!
*ZiIP St I rok 1 semestr mgr – studenci nie mają obowiązku zapisu na przedmiot „Komunikacja
w biznesie”. Przypisanie do przedmiotu odbywa się na poziomie dziekanatu, ponieważ jest to przedmiot obowiązkowy.

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Studia I stopnia niestacjonarne
Studia II stopnia niestacjonarne
(inż.)
(uzupełniające studia mgr)
Kierunek
Semestr Kierunek
Semestr
Specjalność
Rolnictwo
2**
Rolnictwo
2***
UWAGA – wyjątki od reguły!
** Rolnictwo NSt I rok 2 semestr inż. – studenci dokonują wyboru spośród dwóch przedmiotów przypisanych im
w systemie USOS. Zapisy trwają od 1 marca od godz. 8.00 do 6 marca 2018 r. do godz. 23.59.
*** Rolnictwo St I rok 2 semestr mgr – studenci dokonują wyboru spośród dwóch przedmiotów przypisanych im
w systemie USOS. Zapisy trwają od 1 marca od godz. 8.00 do 6 marca 2018 r. do godz. 23.59.

JAKIE PRZEDMIOTY ZNAJDUJĄ SIĘ W OFERCIE HS?
W semestrze letnim 2017/2018 Zakład Nauk Humanistycznych przygotował dla Studentów studiów stacjonarnych
ofertę czternastu przedmiotów humanistyczno-społecznych na różnych stopniach kształcenia. Przedmioty HS są
podzielone na dwie grupy. Odrębna pula przedmiotów adresowana jest do Studentów studiów inżynierskich,
licencjackich. Inna – dla studentów studiów II stopnia (uzupełniających studiów magisterskich, USM). Część kierunków
realizuje przedmioty dedykowane (m.in. Weterynaria, Biologia, Biologia Człowieka oraz Zarządzanie i inżynieria
produkcji).
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich i licencjackich) mogą dokonać wyboru jednego
spośród dziesięciu przedmiotów:
Etyka - kurs przedstawia etykę z dwojakiej perspektywy. Z jednej strony jest to teoretyczna
refleksja nad moralnością, wartościami i sądami moralnymi; poszukiwanie różnicy pomiędzy dobrem
a złem. Z drugiej – prezentacja tzw. etyki praktycznej, uwikłanej we współczesne problemy
cywilizacyjne. Od mediów, poprzez etykę biznesu, aż po zagadnienia etyki środowiskowej i bioetyki –
wykłady pozwalają na zajęcie stanowiska w kluczowych dla współczesności sprawach, rozwijając
w studentach wrażliwość moralną i umiejętności dokonywania moralnej oceny ludzkich działań.
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Etyka środowiskowa – cykl wykładów stanowi wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii.
Prezentuje filozofię przyrody i jej główne stanowiska w dziejach filozofii Zachodu. Przedstawia
zależności pomiędzy religią i przyroda. Podnosi problemy etyczne w oparciu o wielkie religie świata
oraz inne systemy wierzeń pierwotnych i współczesnych. Tematyka kursu dotyczy także: przesłanej
teoretycznych i empirycznych ekofilozofii, dominujących nurtów we współczesnej filozofii ekologii.
Wskazuje podstawowe wartości, zasady i kierunki etyki środowiskowej. Wykłady skłaniają także do
refleksji na temat świadomości ekologicznej i kultury, osobowości ekologicznej oraz filozoficznych

wymiarów zrównoważonego rozwoju.
Prowadzący: dr Jerzy Luty
Historia filozofii – filozofia dopytuje, poszukuje sensu i prawdy, pyta o sens ludzkiej egzystencji
i istotę bytu. Dlatego wykłady sięgają do historii rozwoju nauki będącej „umiłowaniem mądrości”.
Wskazują na rozwój tej nauki, począwszy od starożytności, wspierając tym samym studentów
w kształtowaniu świadomości, czym jest kultura europejska, w jej doświadczaniu i dookreślaniu
możliwości i ograniczeń, związanych z własnym istnieniem.
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Komunikacja interpersonalna – kurs przybliżający zagadnienia komunikowania się, zarówno
werbalnego (słownego), jak i niewerbalnego (gesty, mimika, brzmienie głosu itd.). Uczy zasad
skutecznego porozumiewania się, uwrażliwia na bariery w relacjach, omawia specyfikę
komunikowania się w Internecie. Pokazuje, jaką rolę odgrywa komunikowanie w autoprezentacji
i wystąpieniach publicznych.
Prowadzący: dr Aleksandra Hulewska, mgr Patrycja Krzemieniec
Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku pracy – w trakcie zajęć przedstawione zostaną
zasady budowania konstruktywnego kontaktu z pracodawcą. Na wykładach będą przeprowadzane
testy
zawodowe,
dzięki
którym
każdy
będzie
mógł
lepiej
dookreślić
siebie
– swoje silne strony, osobowość pracowniczą, role, jakie pełni w grupie oraz styl przywództwa, który
jest mu bliski. W przygotowanych grach sytuacyjnych nauczą się Państwo szukać pomysłu na biznes
oraz ustrzegać się przed pułapkami czyhającymi na rynku pracy. Na wykładach będziemy przyglądać
się „rekinom przedsiębiorczości”. Dowiemy się, gdzie leży źródło ich sukcesów oraz co stanowi o ich
porażkach.
Prowadzący: dr Milena Wawrzyniak-Kostrowicka
Psychologia społeczna – wykład podejmuje zagadnienie wpływu społecznego w rozmaitych
formach (wpływ jawny, manipulacja, propaganda) i kontekstach (w diadzie, w grupie, w tłumie,
za pośrednictwem mediów). Po ukończeniu kursu student będzie miał większą wiedzę o strategiach
wywierania wpływu na ludzi, posiądzie także umiejętności skutecznej obrony siebie przed presją,
manipulacją i agresją.
Prowadzący: dr Aleksandra Hulewska
Public relations (zarządzanie marką i informacją) – kurs prezentuje metody i techniki aktualnie
stosowane w PR. Przybliża pięć obszarów działania public relations: media relations, komunikację
wewnętrzną, relacje z otoczeniem lokalnym, cross cultural communication i sytuacje kryzysowe.
Wskazuje na następstwa działań PR, uczy tworzenia strategii promocyjnych. Prezentuje wybrane
techniki komunikowania, w tym podstawy doboru skutecznej komunikacji graficznej i językowej.
Pokazuje, jak skutecznie budować własne relacje z mediami i kształtować swój wizerunek. Uwrażliwia
na błędy w zakresie autoprezentacji. Przybliża zagadnienia związane z innowacyjnym myśleniem,
personal brandingiem i odpowiedzialnością społeczną. Zajęcia mają także wymiar praktyczny – uczą
rozwiązywania konkretnych sytuacji problemowych, wymagają kreatywnego myślenia.
Prowadzący: dr Agnieszka Piasecka-Robak
Religioznawstwo – celem kursu jest ukazanie religii jako naturalnego ludzkiego fenomenu,
towarzyszącego człowiekowi od jego prapoczątków. Przedmiot pokazuje międzykulturową
różnorodność religii oraz uniwersalność funkcji jakie zawsze pełniła w życiu jednostek
i społeczności. Przedstawia istotę religii, jej źródeł, rodzajów i funkcji, charakteryzuje podstawowe
założenia doktrynalne głównych religii świata. Opisuje różnice doktrynalne wybranych religii i ich
wpływ na stosunki między wyznawcami oraz na bezpieczeństwo międzynarodowe. Ukazuje wierzenia
i praktyki religijne poprzez odwołanie się do psychologii religii oraz badań antropologicznych,
zarówno w kontekście społeczno-kulturowym jak i ewolucyjnym.
Prowadzący: dr Jerzy Luty
Socjologia – wykłady przybliżają podstawowe pojęcia socjologii i współczesne problemy
socjologiczne. Prezentują socjologię jako dyscyplinę naukową, jej główne metody i techniki.
Poruszają problematykę człowieka jako istoty biologicznej i społecznej, ról i więzi społecznych.
Wyjaśniają, czym jest kontrola społeczna i pozycja społeczna, na czym polega zjawisko socjalizacji.
Przedstawiają rodzaje grup społecznych, klasy i warstwy oraz problem tożsamości zbiorowej. Kurs
traktuje też o rodzinie, regionie, ruchliwości społecznej.
Prowadzący: dr Barbara Szczepańska
Rola folkloru w kulturze narodu (zespół pieśni i tańca) – to kurs realizowany przez
instruktorów Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Jedliniok, działającego przy Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są nieograniczone fizyczne
możliwości poruszania się oraz przeciętna koordynacja ruchowa. Wśród treści realizowanych podczas
zajęć znajdują się m.in.: rola i funkcje tańca, kształcenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką oraz
ćwiczenia rytmiczno-ruchowe. Ponadto: podstawowe ćwiczenia i techniki tańca klasycznego, polskie
tańce narodowe (polonez, krakowiak), tańce regionalne (opolsko-raciborskie, Zagłębia
Dąbrowskiego, Beskidu Żywieckiego).
Prowadzący: mgr Henryk Brzezicki
Sylabusy wszystkich przedmiotów znajdują się w systemie USOS.

Uwaga: na wszystkich zajęciach realizowanych przez pracowników ZNH (za wyjątkiem Roli fokloru w kulturze narodu)
obowiązują analogiczne metody oceny. Warunkiem zaliczenia jest m.in. odpowiednia frekwencja na wykładach,
wykonywanie zadań dodatkowych oraz zdobycie wymaganej liczby punktów na teście zaliczeniowym.
Więcej szczegółów na temat zajęć w sylabusach na USOSWeb oraz na Facebooku Zakładu Nauk Humanistycznych
www.facebook.com/zakladnaukhumanistycznych

TERMINY ZAJĘĆ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I STOPNIA (INŻ./LIC.)
Dzień tyg.
Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek

Środa
Środa
Środa
Czwartek
Czwartek
Piątek

Godzina
10.15-12.00
12.15-14.00
08.15-10.00
10.00-11.30
12.15-14.00
14.00-15.30
17.15-18.45

Sala
II R Norwida
II R Norwida
405 CDN
1.22 Biskupin
1.22 Biskupin
VIII W
VIII W Biskup

Przedmiot
Socjologia
Socjologia
Public relations (zarządzanie marką i informacją)
Etyka
Etyka
Komunikacja interpersonalna
Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku
pracy
19.00-20.30 VIII W Biskup Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku
pracy
19.00-21.30 DS Talizman
Rola folkloru w kulturze narodu (Akademicki
pl. GrunwalZespół Pieśni i Tańca „Jedliniok”)
dzki 63
13.15-15.00 405 CDN
Public relations (zarządzanie marką i informacją)
14.00-15.30 II R
Etyka
18.30-20.00 II R Norwida Etyka
13.00-14.30 405 CDN
Religioznawstwo
17.30-19.00 405 CDN
Etyka środowiskowa
Termin,nr sali– patrz:USOS Komunikacja interpersonalna

dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr

Prowadzący
B. Szczepańska
B. Szczepańska
A. Piasecka-Robak
E. Sadziński
E. Sadziński
A. Hulewska
M. Wawrzyniak-Kostrowicka

dr M. Wawrzyniak-Kostrowicka
mgr H. Brzezicki oraz
instruktorzy AZPiT
dr A. Piasecka-Robak
dr E. Sadziński
dr E. Sadziński
dr J. Luty
dr J. Luty
mgr P. Krzemieniec

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia (USM) mogą dokonać wyboru jednego spośród czterech
przedmiotów:
Coaching – wykłady przybliżają coaching jako zjawisko i prezentują specyfikę pracy coacha.
Wykładowca, certyfikowany coach, prowadzi studentów przez proces coachingu, ucząc budowania
relacji opartych na zaufaniu i prawidłowej komunikacji. Wprowadza techniki, narzędzia i modele
coachingowe oraz wskazuje na ich praktyczne zastosowania. Instruuje, jak dokonać samooceny
i przybliżyć się do osiągnięcia ważnych celów życiowych i zawodowych.
Prowadzący: mgr Anna Gazda
Ekofilozofia – czerpie z wiedzy filozoficznej, wskazując na sposoby myślenia o człowieku
zjednoczonym ze światem przyrody. Sprzyja kształtowaniu odpowiedzialności za przyrodnicze
konsekwencje rozwoju społecznego i zmian kulturowych. Buduje podstawy do rozwoju przyjaznych
relacji człowieka z jego naturalnym środowiskiem. Wykłady dają wsparcie w poszukiwaniu
odpowiedzi na pytania związane z jakością życia, w wymiarze szeroko rozumianej ekologii.
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Socjologia wsi – kurs podejmuje problemy polskiej wsi i rolnictwa w perspektywie historycznej.
Przywołuje badania procesów i zjawisk zachodzących w społecznościach wiejskich oraz podejścia
teoretyczne, przyjmowane w opisie i wyjaśnianiu rzeczywistości społeczno-ekonomicznej obszarów
rustykalnych. Skupia się na polityce rolnej i polityce rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do Unii
Europejskiej. Przedstawia różne scenariusze rozwoju wsi i rolnictwa. Zwraca uwagę na rolę zasobów:
kapitałów społecznych i kulturowych mieszkańców wsi.
Prowadzący: dr Barbara Szczepańska
Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources) – zajęcia przybliżają studentom
w sposób praktyczny reguły funkcjonowania na rynku pracy, oswajają ich z byciem pracownikiem.
Uczą przygotowania dokumentów aplikacyjnych, pokazują sposoby ich oceny przez rekruterów np.
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Prezentują reguły motywowania pracowników i konstruowania
systemów wynagrodzeń, analizy potrzeb szkoleniowych i prowadzenia rozmów rozwojowych. Kurs
wymaga od studenta pracy nad własnym rozwojem zawodowym, wykorzystując podstawy coachingu
oraz prawa pracy. Każdorazowo tematyka wykładów rozpatrywana jest z dwóch perspektyw:
kandydata do pracy i pracodawcy. Sięga po liczne studia przypadków, uwypuklając mozaikowość
współczesnego rynku pracy.
Prowadzący: dr Agnieszka Piasecka-Robak
Sylabusy wszystkich przedmiotów znajdują się w systemie USOS.
Uwaga: na wszystkich zajęciach realizowanych przez pracowników ZNH obowiązują analogiczne metody oceny.
Warunkiem zaliczenia jest m.in. odpowiednia frekwencja na wykładach, wykonywanie zadań dodatkowych oraz
zdobycie wymaganej liczby punktów na teście zaliczeniowym.
Więcej szczegółów na temat zajęć w sylabusach na USOSWeb oraz na Facebooku Zakładu Nauk Humanistycznych
www.facebook.com/zakladnaukhumanistycznych

ZAJĘCIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
II STOPNIA (USM)
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Środa
Czwartek

08.15-10.00
08.15-10.00
10.15-12.00
17.15-19.00
14.30-17.30

II R
1.22 Biskupin
405 CDN
405 CDN
405 CDN

Socjologia wsi
Ekofilozofia
Zarządzanie kapitałem ludzkim/Human resources
Zarządzanie kapitałem ludzkim/Human resources
Coaching (II połowa semestru po 4h)

dr B. Szczepańska
dr E. Sadziński
dr A. Piasecka-Robak
dr A. Piasecka-Robak
mgr A. Gazda

JAK NALEŻY SIĘ ZAPISAĆ NA PRZEDMIOTY HS?
Zapisy na przedmioty humanistyczno-społeczne reguluje Zarządzenie Rektora 5/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
Studenci zapisują się w systemie USOS, w oparciu o przyznane Im żetony.
W przypadku braku żetonu i braku możliwości zapisu, prosimy o natychmiastowy kontakt z Panem Arkadiuszem
Berusem

z

Centrum

Sieci

Komputerowych

arkadiusz.berus@upwr.edu.pl

lub

Panem

Kamilem

Krasem

kamil.kras@upwr.edu.pl
Prosimy o REGULARNE sprawdzanie poczty uczelnianej (adres, który podali Państwo podczas rekrutacji
na studia), aby upewnić się czy grupa zostanie utworzona. Na ten adres będą Państwo otrzymywać e-maile
organizacyjne od prowadzącego wykłady.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ, WYBIERAJĄC KURS?
Zajęcia w ramach każdego kursu na studiach stacjonarnych odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny (łącznie
30 godzin w ciągu semestru). Dlatego prosimy o „zabezpieczenie” dwóch godzin zegarowych w rozkładach Swoich
zajęć, z uwagi na różną lokalizację naszych wykładów. Nie przewidujemy możliwości ciągłego zwalniania grup
studentów o 10-15 minut, bo zaburza to przebieg zajęć.
W rozkładzie zajęć Studentów studiów niestacjonarnych jest wpisany konkretny termin i miejsce realizacji
przedmiotów humanistyczno-społecznych.
Przypominamy, że jeśli Student/Studentka nie zapisze się na przedmiot (i nie potwierdzi wyboru) w ustalonym
terminie, nie może uczęszczać na zajęcia humanistyczno-społeczne w danym semestrze i jest zobligowany/-a do
realizacji kursu w terminie późniejszym. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana Wydziału,
we wskazanym przez Niego czasie, np. w kolejnym semestrze.
Jeśli Student/Studentka realizował/-a przedmiot humanistyczno-społeczny podczas nauki na innym kierunku
studiów lub uczelni, a jest zobligowany/-a do wyboru takiego przedmiotu na obecnym kierunku, powinien/powinna
niezwłocznie zgłosić się do Dziekana wraz ze stosowną dokumentacją, która potwierdzi fakt zrealizowania przedmiotu
(podanie, kopia wyciągu z indeksu, sylabus przedmiotu). Taki przedmiot, zgodnie z decyzją Prorektora
ds. studenckich i kształcenia z dnia 6 lutego 2016 r. oraz wytycznymi Prorektora ds. studenckich i edukacji
z dnia 9 marca 2017 r., jest Państwu przepisywany NA POZIOMIE DZIEKANATU (wraz z nadanym mu
kodem wydziałowym), tzw. decyzją administracyjną, zaś przedłożona przez Państwa dokumentacja zostanie
zarchiwizowana w rodzimym dziekanacie Studenta/Studentki. Dzięki temu rozwiązaniu będą Państwo mieli wpisaną do
indeksu nazwę zrealizowanego przedmiotu, nawet jeśli nie znajduje się on w ofercie Zakładu Nauk Humanistycznych
i będą Państwo mogli załatwić tę sprawę na poziomie rodzimego dziekanatu.

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy lub osobisty:
• dr Milena Wawrzyniak-Kostrowicka: milena.wawrzyniak-kostrowicka@upwr.edu.pl
• dr Agnieszka Piasecka-Robak: agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl
Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24A, IV piętro, pokój 404
Prosimy o przemyślenie decyzji zapisu. Nie pośredniczymy w rezerwacji miejsc ani przepisywaniu
studentów z grupy do grupy.

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH
dr Aleksandra HULEWSKA – adiunkt

aleksandra.hulewska@upwr.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka psychologii, komunikacji społecznej, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletniej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie). Ukończyła szereg kursów
specjalistycznych, m.in. Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, Szkolenie z Analizy Transakcyjnej I i II stopnia. Posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy wykładowcy akademickiego (m.in. UAM, WSZE, SWPS, UPWr.). Psychoterapeuta i trener rozwoju osobistego we wrocławskim oddziale Ośrodka
Psychoterapii, Poradnictwa i Treningu Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, terapię małżeństw i par. Projektuje i realizuje
warsztaty rozwoju osobistego i treningi interpersonalne.
Realizowane przedmioty:
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja w biznesie
Psychologia i socjologia
Psychologia społeczna

dr Agnieszka PIASECKA-ROBAK – adiunkt, kierownik ZNH

agnieszka.piasecka@upwr.edu.pl

Absolwentka i wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu public relations. Jest także dyplomowanym menedżerem
zasobów ludzkich, doktorem nauk humanistycznych i certyfikowanym tutorem akademickim. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Lokalnej
Komisji Etycznej ds. doświadczeń nad zwierzętami przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Towarzystwa Przyjaciół Historii Medycyny
i Farmacji. Członek zespołu eksperckiego walidacji akademickiej, przygotowywanej przez IBE na zlecenie MNiSW (2012-2014). Ekspert i konsultant w projektach
krajowych i zagranicznych – od wielu lat współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, z którymi przygotowała i zrealizowała kilka projektów
o zasięgu lokalnym i międzynarodowym (FIO, Grundtvig, POKL, Erasmus +). Warsztat zawodowy doskonaliła na licznych zagranicznych stażach badawczo
-szkoleniowych: Czechy (Brono), Hiszpania (Gijon k/Oviedo, Malaga), Holandia (Nijmegen), Łotwa (Ryga), Rumunia (Cluj-Napoca), Niemcy (Frankfurt).
Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu: human resources, coachingu, mentoringu, blue ocean strategy oraz tutoringu. Za swoje liczne osiągnięcia
organizacyjne została odznaczona Nagrodą Rektora (2012) oraz oceną wyróżniającą (2013-2014). Autorka książek: "Komunikowanie wartości zdrowia w polskich
kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny" (2009), "Poradnictwo wolontariackie" (2014). Współautorka: "Komunikowanie o zdrowiu. Między psychologią
a medycyną" (2012) i "Health communication in Poland" (2015). Do jej dorobku naukowego można zaliczy także ponad 40 oryginalnych artykułów twórczych
z zakresu komunikacji społecznej, human resources i public relations oraz 6 ekspertyz naukowych, m.in. na zlecenie Politechniki Wrocławskiej oraz IBE i MNiSW.
Realizowane przedmioty:
Pedagogika z elementami dydaktyki (dla doktorantów)
Public relations (zarządzanie marką i informacją)
Społeczne aspekty rozwoju człowieka
Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources)

dr Milena WAWRZYNIAK KOSTROWICKA – adiunkt

milena.wawrzyniak-kostrowicka@upwr.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie oraz Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki) oraz
Wyższej Szkoły Bankowej. Trener i wykładowca akademicki, współpracujący m.in. z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Górnośląską
Wyższą Szkołą Handlową, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, dolnośląskimi firmami oraz organizacjami pozarządowymi.
Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla grup biznesowych, jak również – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizowane przedmioty:
Pedagogika dziecka i rodziny
Pedagogika z elementami psychologii
Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku pracy
Sztuka negocjacji

WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH

dr Eugeniusz SADZIŃSKI

eugeniusz.sadzinski@upwr.edu.pl

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii zdobył na Uniwersytecie Opolskim, w oparciu o rozprawę „Portret nihilisty w twórczości Fiodora
Dostojewskiego”. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy badawczej zajmuje się dziewiętnastowiecznym konfliktem między nauką (filozofią) a religią,
ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w twórczości Fiodora Dostojewskiego.
Realizowane przedmioty:
Ekofilozofia
Etyka
Etyka pracy nauczyciela (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego)
Historia Filozofii

dr Jerzy LUTY

jerzyluty@gmail.com

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Wrocławski). Adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu. Uczelniany koordynator programu Erasmus oraz opiekun koła Erasmus Student Network. Courtesy Postdoctoral Research Associate
w Instytucie Antropologii University of Oregon, USA (2013/2014, 2014/2015). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (członek założyciel),
European Society for Aesthetics oraz International Association for Aesthetics. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2011), Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Kościuszkowskiej (2013) oraz Narodowego Centrum Nauki (2014-2016). Laureat Nagrody im. Stefana Morawskiego (Kraków, 2007). Autor
podręcznika Etyka wybranych zawodów zaufania publicznego (Wrocław 2013) oraz pierwszej w literaturze filozoficznej monografii amerykańskiego
kompozytora, filozofa i poety Johna Cage’a (John Cage. Filozofia muzycznego przypadku, Wrocław 2011). Autor artykułów z zakresu filozofii, etyki i estetyki,
tłumacz. Zainteresowania naukowe: estetyka ewolucyjna, etyki zawodowe, ekologia i etyka środowiskowa, filozofia sztuki, filozofia umysłu, psychologia
ewolucyjna, teoria koewolucji genetyczno-kulturowej.
Realizowane przedmioty:
Etyka środowiskowa / Environmental Ethics
Religioznawstwo / Study of religions
Teoria komunikowania masowego

dr inż. Barbara SZCZEPAŃSKA

szczepanska.basia@gmail.com

Socjolog i ogrodnik. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
(2008) i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2011). Na studiach magisterskich z socjologii specjalizowała się w społecznościach lokalnych. Doktorat
z zakresu nauk społecznych uzyskała w 2015 r., pisząc dysertację na temat socjologii wsi. Dwukrotnie brała udział w stypendiach naukowych w Niemczech
(Erasmus) oraz w Holandii (Leonardo da Vinci). Posiada doświadczenie zarówno w pracy dydaktycznej na uczelni, jak i pracy zawodowej w doświadczalnictwie
rolniczym. W kręgu Jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia funkcjonowania miejskich i wiejskich społeczności lokalnych oraz przemian
społeczno-przestrzennych, jakie tam zachodzą.
Realizowane przedmioty:
Socjologia
Socjologia i psychologia
Socjologia wsi

WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH
mgr Anna Gazda

anna.k.gazda@gmail.com

Trener, konsultant i certyfikowany coach. Z wykształcenia i doświadczenia jest pracownikiem socjalnym, pedagogiem i pedagogiem specjalnym. Pracuje
w JST oraz współpracuje z NGO i prywatnymi przedsiębiorcami. Kierownik projektów – tworzy i realizuje projekty społeczne, w szczególności z obszaru
włączania społecznego grup defaworyzowanych. Pracuje z klientami indywidualnymi i grupami, w tym z grupami z różnych kręgów kulturowych. Swoją
działalność koncentruje na wspieraniu rozwoju jednostek i grup, poszukiwaniu rozwiązań, planowaniu i zarządzaniu zasobami, dzieleniu doświadczeń,
współdziałaniu różnych grup interesariuszy.
Realizowane przedmioty:
Coaching

mgr Patrycja Krzemieniec

patrycja.krzemieniec@upwr.edu.pl

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą. Posiada
przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła również Szkołę Pomocy Psychologicznej OEP, Szkołę Menadżerów Rynku Pracy oraz szkolenia z zarządzania
projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz przygotowywaniu
psychologicznych materiałów szkoleniowych i treningowych dla różnych grup zawodowych.
Realizowane przedmioty:
Komunikacja interpersonalna
Psychologia i socjologia
Psychologia ogólna

