
I rok kulturoznawstwa 

Przedmioty prowadzone online 

wykładowca przedmiot sposób przekazu materiału sposób weryfikacji wiedzy 

Aleksandra Wierucka 

aleksandra.wierucka@ug.edu.pl 

Kultury tubylcze świata  kurs online w ramach Uniwersytetu 

Jutra 

MS Teams 

quiz z treści kursu 

 

obecność i aktywność podczas wykładów 

Magdalena Howorus-Czajka 

m.howorus-czajka@ug.edu.pl 
Kulturowy wymiar 

sztuki   

Kurs online w ramach portalu  

e-learningowego UG oraz MS Teams 
Odwiedzający studenci są rejestrowani przez 

system.  

Helena Draganik 

filhd@ug.edu.pl 

Wstęp do 

kulturoznawstwa   

Kurs online w ramach portalu e-

learningu UG,  

MS Teams 

Odwiedzający studenci są rejestrowani przez system. 

Dostarczanie w wersji elektronicznej krótkich 

wypowiedzi pisemnych na poszczególne tematy 

zawarte w kursie oraz pierwszych wersji konspektu 

pracy rocznej. Po wznowieniu zajęć kolokwium 

ustne z całości kursu. 

Barbara Forysiewicz 

finbw@ug.edu.pl  

Podstawy warsztatu 

pracy naukowej  

Portal nauczyciela, mail Krótkie prace pisemne do każdego zrealizowanego 

tematu. 

Marek Adamiec 

fpoma@ug.edu.pl 

Analiza tekstów kultury  Mail, MS Teams, portal nauczyciela Przygotowanie wypowiedzi pisemnych na temat 

konkretnych tekstów kultury, recenzja i uwagi w MS 

Word, wykorzystanie możliwości MS Teams (chat, 

wideo-konferencja) 

Marek Adamiec 

fpoma@ug.edu.pl 

Historia kultury  Mail, MS Teams, portal nauczyciela, 

ew. MS Stream 

Kontynuacja wykładów podejmujących problemy 

historii kultury, wykorzystanie dziennika obecności 

(element MS Teams) weryfikacja wiedzy po 

wznowieniu zajęć (egzamin ustny) 

Katarzyna Kaczor 

filkk@ug.edu.pl 

Analiza i interpretacja 

tekstów kultury 

Mail, Portal Edukacyjny UG, 

Wskazane literatura zostanie 

udostępniona studentom w postaci 

Przygotowanie krótkich odpowiedzi - 

sformułowanych na podstawie wskazanej literatury 

przedmiotu -  na pytania problemowe dotyczące 



skanów, a teksty kultury będące 

przedmiotem interpretacji w postaci 

skanów lub linków do nich, w terminie 

odbywania się zajęć. 

tekstów, będących przedmiotem interpretacji, 

przedstawione we wskazanym terminie odbywania 

się zajęć.  

Katarzyna Kaczor 

filkk@ug.edu.pl 

Współczesne dyskursy 

kulturoznawcze 

Mail, Portal Edukacyjny UG 

Wykład przedstawiony w formie 

prezentacji MS Power Point lub tekstu 

przedstawionego studentom w 

terminie odbywania się wykładu.   

Weryfikacja efektów podczas kolokwium pisemnego 

na koniec semestru. 

Zofia Judycka Lektorat  Portal edukacyjny UG 
 

Magdalena Sacha 

magdalena.sacha@ug.edu.pl 

Wstęp do 

kulturoznawstwa 

wykład  

Portal Edukacyjny, mail Materiały do wykładu w formie prezentacji PDF 

Grzegorz Piotrowski 

peter_kilbourn@op.pl 

Podstawy warsztatu 

pracy naukowej 

materiały i instrukcje na Portalu 

Pracownika, mail, konsultacje 

telefoniczne 

ćwiczenia (m.in. stawianie pytań badawczych, 

dobieranie metod, kwerenda do stanu badań), 

zaliczenie końcowe     

 


