
   

kierunek: Socjotechnika i oddziaływanie społeczna (profil
ogólnoakademicki)

specjalność: -
studia I stopnia  - rok 1

8.15 - 9.55

PONIEDZIA
ŁEK

Socjologia komunikacji [30h] 
zaj. w term.od 08.03 do 14.06 oraz w dniu 23.06 (środa, zajęcia zamienne)

dr Ż.STASIENIUK

10.00-11.45
Mediacje [w:30h]

zaj. w term.od 08.03 do 14.06 oraz w dniu 23.06 (środa, zajęcia zamienne)
dr Ż. STASIENIUK

11.55-13.35

Historia myśli społecznej [w:15h] 
I poł.sem. zaj. w term.zaj. w term. od 08.03 do 10.05 (zajęcia w dniu 10.05 w

godz. 11.55-12.40)
Prof. Dr hab. O. KOZLOVA

13.45-15.20

Metodologia badań społecznych [w:15] 
zaj. w term. I poł.sem. zaj. w term.zaj. w term. od 08.03 do 10.05 (zajęcia w

dniu 10.05 w godz. 13.45-14.30)
dr A.TERELAK

    

10.05. - 11.45

WTOREK

Wstęp do reklamy społecznej [w:10h, ćw:10h] 
zaj. w term. Od 09.03 do 18.05

dr hab. A. KOŁODZIEJ_DURNAŚ, prof. US

11.55 - 13.35
Marketing polityczny [w:30h] 

zaj. w term. Od 09.03 do 22.06
dr hab. M. ORZECHOWSKI

13.45-15.25
                        Plakat wyborczy-warsztat [30h]  zaj.w.term. 

Od 09.03 do 22.06
Dr hab. Ł.TOMCZAK, prof.US

    

10.05. - 11.45 ŚRODA

Media w społeczeństwie globalnym [w:15h] zaj. w term. Od 03.03 do 21.04
(zajęcia w dniu 21.04 w godz. 10.05-10.50)dr K. KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKA

Metodologia badań społecznych [ ć:15h] 
zaj. w term. Od od 21.04 do 9.06.(zajęcia w dniu 21.04 w godz. 11.00-11.45)

dr A.TERELAK



11.55 - 13.35

Socjologia podejmowania decyzji [15h]
I poł.sem zaj.w.term     Od 03.03 do 21.04 (zajęcia w dniu 21.04 w godz.

11.55-12.40)
dr W.DURKA

Historia myśli społecznej [ćw:15h] 
II poł.sem. zaj. w term od 21.04 do 9.06.(zajęcia w dniu 21.04 w godz. 12.50-

13.35)   
dr R. BARTŁOMIEJSKI

13.45-15.25

Technologia informacyjna [15h]
I poł.sem zaj. w term.Od 03.03 do 21.04 (zajęcia w dniu 21.04 w godz. 13.45-

14.30 )  
dr hab. A.KOŁODZIEJ

Trening kompetencji społecznych[15h]
II poł.sem. zaj. w term.od 21.04 do 9.06.(zajęcia w dniu 21.04 w godz. 14.40-

15.25)
dr  hab. A.KOŁODZIEJ

    

8.15 - 9.55

CZWARTEK

Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości [w:15h]
zaj. w term. Od 04.03 do 29.04

(zajęcia w dniu  29.04 w godz. 9.10-9.55)
dr R. IWAŃSKI

10.05. - 11.45
Socjotechnika polityki [w:30]

zaj.w.term. Od 04.03 do 24.06 oraz w środę 16.06(zajęcia zamienne)
Dr hab. M.ORZECHOWSKI

11.55 - 13.35  

    


