
II rok kulturoznawstwa 

Przedmioty prowadzone online 

 

wykładowca przedmiot sposób przekazu materiału sposób weryfikacji wiedzy 

Barbara Forysiewicz 

finbw@ug.edu.pl  

Projekt kulturalno-artystyczny Portal nauczyciela, mail Studenci indywidualnie realizują zadania 

wynikające z przygotowywania projektu. 

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 

Kultura literacka  Mail, MS Teams, portal nauczyciela, 

ew. MS Stream 

Kontynuacja wykładów podejmujących 

problematykę kultury literackiej, 

przygotowanie do egzaminu, prezentacja 

dodatkowych lektur uzupełniających, 

odnotowywanie obecności w dzienniku 

elektronicznym, weryfikacja wiedzy po 

wznowieniu zajęć w trakcie egzaminu 

ustnego 

Sebastian Jakub Konefał 

Sebastian.konefeal@ug.edu.pl 

Krytyka filmowa Wykład w formie prezentacji Power 

Point, teksty do czytania w pliku 

pdf, linki do fragmentów filmów 

przesłane za pomocą elektronicznej 

poczty uczelnianej. 

Studenci tworzą krótkie teksty związane z 

krytyką filmową bazując na przesłanych 

materiałach i co tydzień wysyłają je do 

sprawdzenia. 

Aleksandra Wierucka 

aleksandra.wierucka@ug.edu.pl 

Antropologia kultury (moduł 

Badania terenowe) 

Portal edukacyjny UG, 

MS Teams 

pierwszy wykład: prezentacja z opisem, link 

do filmu, formularz ćwiczenia; ćwiczenie 

grupowe do przesłania mailem do końca 

tygodnia; kolejne wykłady - MS Teams  

Magdalena Sacha 

magdalena.sacha@ug.edu.pl 

Muzealnictwo i sztuka 

wystawiennicza ćwiczenia  

Portal Edukacyjny, mail, portale 

muzeów 

Materiały do lektury w formie skanu / 

wirtualne zwiedzanie wybranych muzeów  



Magdalena Sacha 

magdalena.sacha@ug.edu.pl 

Podstawy warsztatu pracy 

naukowej ćwiczenia  

Portal edukacyjny, mail. ew. grupa 

na FB 

Komentarze do nadesłanych prac / wymiana 

informacji w grupie na temat zadania 

domowego 

Grzegorz Piotrowski 

peter_kilbourn@op.pl 

Kultura muzyczna materiały i instrukcje na Portalu 

Pracownika, mail, konsultacje 

telefoniczne 

ćwiczenia cząstkowe (nadsyłane w formie 

pisemnej bądź pliku audio / wideo), 

egzamin końcowy 

Barbara Świąder-Puchowska 

basia@vonzeit.pl  

Teatr współczesny  Panel Nauczyciela UG, e-mail  

(w tym udostępnienie materiałów, 

prezentacji Power Point, linków do 

tekstów, fragmentów filmów itp.) 

Prezentacje indywidualne Studentów na 

wybrany temat i test końcowy 

Zbyszek Dymarski  Filozoficzne podstawy 

kulturoznawstwa 

e-mail z wykładem zaliczenie testu 

Zbyszek Dymarski, Magdalena 

Howorus-Czajka 

Aktualne życie kulturalne 

Trójmiasta  

e-mail, PP ćwiczenia cząstkowe 

 


