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prowadzący nazwa przedmiotu opis 

                WYKŁADY MONOGRAFICZNE DO WYBORU 

st. wykł. 

Marek 

Machowski 

Historia sztuki 

średniowiecznej w Polsce 

Wykład skierowany przede wszystkim do studentów Wydziału Konserwacji, dla nich obowiązkowy, 

wymagający elementarnej znajomości historii ziem polskich w średniowieczu, a także geografii. 

Uczęszczający na ten wykład, oprócz zdania końcowego egzaminu, muszą się też liczyć z koniecznością 

pisania krótkich sprawdzianów podczas zajęć oraz wykonywania rysunkowych prac domowych. Osoby, 

których nie zraziły powyższe informacje, mogą z kolei liczyć na zobaczenie i bliższe poznanie mnóstwa 

ciekawych i pięknych dzieł pokazujących zróżnicowaną i bogatą kulturę artystyczną najdawniejszej Polski. 

Mogą też potraktować ów wykład jako swoisty przewodnik po naszym kraju. 

 

 IV rok K (obowiązkowo) 

 do wyboru dla: IV roku i 

I roku 2 st. 
 z pozostałych Wydziałów 

 

 

dr hab. Paweł 

Możdżyński 
Socjologia kultury Wykład będzie ukierunkowany na przybliżenie najważniejszych teorii i koncepcji z zakresu socjologii kultury 

(a także antropologii i filozofii kultury). Wśród problemów poruszanych na wykładach znajdą się następujące 

zagadnienia: relacje jednostka - społeczeństwo - kultura; tożsamość; obiegi kultury; ponowoczesność i 

globalizacja; hieperrzeczywistość i symulakry; nierówności społeczne w kulturze; relacja folwarczna; kultura 

wizualna współczesnej Polski. Forma zaliczenia: zaliczenie na stopień na podstawie pracy pisemnej (projektu 

tekstowo-wizualnego) odnoszącej się do tematyki wykładu. 

 

 dla IV roku i I roku 2 st. 

  

  

  

dr Aleksander 

Zbrzezny 

Humanistyka XX i XXI 

wieku 

 

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów WZKW (stanowią część rocznego kursu), dla pozostałych wydziałów – 

fakultatywny wykład jednosemestralny.  

Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy o głównych nurtach w refleksji humanistycznej XX i 

XXI wieku. Zajęcia dostarczają niezbędnej aparatury pojęciowej i orientacji w różnych przestrzeniach 

współczesnego namysłu nad kulturą, społeczeństwem, historią. Celem zajęć jest także przedstawienie ogólnej, 

humanistycznej perspektywy współczesnych teorii, które coraz częściej są interdyscyplinarne, 



 

  

 

transdyscyplinarne, czy też unidyscyplinarne. Stąd też obecność wątków ekonomicznych i socjologicznych. 

Zajęcia zaplanowano tak, by wychodząc od jak najbardziej współczesnych problemów, odsłonić przesłanki 

poszczególnych pytań i rozstrzygnięć teoretycznych, angażując materiał z wielu dyscyplin. Będzie mowa o 

postmodernizmie, społeczeństwie postindustrialnym, historii, kulturze materialnej, tradycji teorii krytycznej, 

perspektywie feminizmu. Wśród omawianych zagadnień znajdzie się też dynamika kapitalizmu, kwestia 

przemocy, posthumanizm.    
 

KONWERSATORIA 

mgr Magdalena 

Sołtys 

Pytanie o formę 

 

dla IV roku i I roku 2 st. 

Pojęcie, zagadnienie i problem „formy” zostaną omówione przeglądowo i przedyskutowane w oparciu o 

lektury oraz materiał wizualny – prezentujący malarstwo, rzeźbę, design, architekturę, fotografię (…) – ze 

szczególnym wskazaniem na współczesność. Będziemy dokonywać analizy dzieł – formalnej i formalno-

treściowej (…), ale też poruszać kwestie i wchodzić na pola dyscyplin, które nie mają bezpośredniego związku 

ze sztukami plastycznymi/wizualnymi. Niemniej mogą one pokazać „formę” z innej perspektywy, ponieważ 

oferują odmienną, specyficzną siatkę pojęć i sposoby rozumowania. Próba definicyjnego okrążenia „formy” 

zostanie przeprowadzona według metody: wstępna definicja, rozważania szczegółowe – porządkowanie i 

problematyzowanie, redefinicja na koniec zajęć z uwzględnieniem zindywidualizowanego poglądu studentów. 

Zajęcia mają skłonić studenta do wiązania konkretnych przejawów sztuki i designu ze sposobami interpretacji, 

które niekoniecznie są oczywiste.  

Istotne zagadnienia: forma – treść, forma – funkcja, forma – formalizm, „formalna tożsamość” 

rzeczywistości. 

 

dr Daniel 

Zarewicz 

Kino wobec zagadnienia 

transgresji 

 

dla IV roku i I roku 2 st. 

Przedmiotem zajęć będzie projekcja i analiza wybranych dzieł kinematografii światowej odnoszących się do 

zagadnienia transgresji. Jednym z celów sztuki współczesnej, a zwłaszcza tej powstającej w drugiej połowie XX 

wieku, było pokazywanie życia człowieka w odniesieniu do dominujących go problemów, zarówno tych 

zewnętrznych jak i wewnętrznych. Doświadczenia obu wojen na trwale odcisnęły się na psychice zarówno tych 

jednostek, które ją przeżyły jak i tych, które urodziły się tuż po niej, a które nie bez przesady nazwać można 

„dziećmi wojny”. Owocem tych doświadczeń były osobiste dramaty, wielokrotnie prowadzące ludzi do 

uzależnień, kryzysów duchowych, rozłamów psychicznych, a często do szaleństwa i samobójstwa. Człowiek 

konfrontuje się z zagadnieniem zniewolenia tak poprzez swoje wewnętrzne demony jak i przez samo 

społeczeństwo, które stara się narzucać mu schematyczną formę istnienia, dawać proste, zbyt proste odpowiedzi 

na najbardziej złożone pytania. Pokazywane na zajęciach obrazy są równie obrazoburcze jak obrazoburczy jest 

sama szuka XX. Najlepszym przykładem jest twórczość Piera Paulo Pasoliniego, który otwarcie czerpie z 

fascynującej go kultury klasycznej, nadając dramatom greckim nowe znaczenia, odpowiadające nowym czasom. 

Doświadczenia twórców filmowych nierzadko podejmują zagadnienie tragiczności i wolności jednostki wobec 

sztywności starego burżuazyjnego świata, który korzenie swoje znajdował jeszcze w przedwojennej pruderyjnej 



 

  

 

i sformalizowanej kulturze starej Europy. Wolność i drogi do jej osiągniecia i manifestacji są idiomem filmów, 

których filozofia wywodzi się z kręgów rewolucji obyczajowej końca lat 60’, rozprawiającej się z wojenną 

nekrofilią i kultem śmieci wywołanym doświadczeniem zagłady życia. Wolność manifestowania miłości we 

wszelkich jej przejawach i wolność pokazywania ludzkich przeżyć w filmie warta jest analizowania, zwłaszcza 

w dzisiejszych czasach, które są świadkiem jej drastycznego ograniczania. Wydaje się, że zwłaszcza sztuka 

filmowa była i jest w stanie dać świadectwo najgłębszych ludzkich pragnień i przeżyć, pokazując je w 

konkretnym dziejowym kontekście, wykorzystując dostępne w danym czasie narzędzia technologii i techniki 

filmowej. 

Przez termin transgresja rozumiem takie zachowanie człowieka, które manifestuje się w próbach przekroczenia 

zwyczajowego zachowania, ograniczeń kultury czy cyklu biologicznego – modelu wspieranego przez nakazy i 

zakazy powszechnie przyjętych norm. Odnosi się ono zarówno do przedmiotu i podmiotu działa artystycznego, 

tj. transgresje widoczne są zarówno w samej formie i tematyce tworzonych filmów jak i kreacjach ich bohaterów. 

Działania transgresyjne rzadko dotyczą ludzi przeciętnych skupionych jedynie na zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb wynikających z elementarnej i jednopoziomowej woli wegetatywnego przeżycia. Znajdują się w 

domenie tych ryzykantów, którym w życiu jest za ciasno, tym samym nie uznają jego wartości samej w sobie, 

nie ma ono w ich przypadku wartości absolutnej, ale ośmielają się „skakać na głębię (nierzadko na głowę) w 

jego doświadczaniu. Wynoszą z niego zdobycze osiągalne jedynie dla tych, którzy odważą się spojrzeć w 

zakamarki ciemnej strony duszy, stawić czoła własnym demonom, dziwacznym ograniczeniom, irracjonalnym 

tęsknotom i pragnieniom, nawet jeśli cena za ich poznanie będzie najwyższa. Właśnie film doskonałe 

możliwości pokazania tych zmagań film i wydaje się, że, być może z wyjątkiem literatury, nie ma medium, które 

jest w stanie oddać te dylematy z równą siłą. 

Wydaje się, że wiele z filmów powstałych w drugiej połowie XX w jest odpowiedzią na te wewnętrzne, 

irracjonalne tęsknoty. Pokolenie dzieci kwiatów, tj. młodzież urodzona tuż po zakończeniu drugiej wojny 

światowej, nosiło w sobie piętno przeżyć ich rodziców, a były to doświadczenia graniczne. Można zaryzykować 

stwierdzenie, że ludzie urodzeni po wojnie, w sensie psychologicznym nierzadko wchłonęli traumy poprzednich 

pokoleń. Poza istnieniem o charakterze czysto genetycznym, odnoszącym się do dziedziczenia cech fizycznych 

uznaję istnienie czegoś w rodzaju genetycznego przekazu psychologicznego, czego przejawem jest 

dziedziczenie lęków, skłonność do uzależnień, czy wreszcie zachowania destrukcyjne, których przyczyn 

człowiek nie jest w stanie sobie uświadomić. Te i inne problemy odnoszące się to transgresyjnych zachowań 

człowieka, poruszane będą opisanych wyżej zajęciach. 

Forma prowadzenia zajęć: 

Przewiduje się projekcje wybranych filmów, po których nastąpi dyskusja odnosząca się do ich treści, kontekstu 

historycznego, psychologicznego i kulturowego. 

Uczestnik zajęć wyniesie z nich świadomość istnienia filmów niedostępnych w mainstreamie, nierzadko 

znajdujących się na cenzurowanym, z uwagi na artystyczną obrazoburczość pokazywanych w nich obrazów. Nie 



 

  

 

zapominajmy jednak, że mamy do czynienia ze sztuką, która zawsze, jeśli tylko była autentyczna, pokazywała 

to, co społecznie tabuizowane.  

Z uwagi na czas trwania filmów, jak również konieczność pokazania ich w całości, przewiduje się przekroczenie 

wyznaczonego czasu zajęć (90 min.) – dlatego na zajęcia zapraszam osoby, które będą tego świadome i będą na 

to gotowe. 

 

dr Anna Rudzka, 

dr Marcin 

Zgliński 

Władza i pamięć 

 

dla IV roku i I roku 2 st. 

W dobie niezwykle silnej polaryzacji społecznej nie tylko wokół aktualnych problemów politycznych, 

społecznych i kulturowych, ale także wobec dziejów nowszych i dawniejszych problem pamięci, kreowania 

polityk historycznych oraz konstruowania wokół tych zagadnień dyskursów musi być aktualny i frapujący. 

Podczas naszych spotkań współczesne problemy i konflikty wokół upamiętniania, zwłaszcza poprzez różnorakie 

formy plastyczne i architektoniczne, chcemy wyjaśnić i przedyskutować także poprzez analizę taktyk i strategii 

upamiętniania w XIX i XX wieku: w Polsce, Europie Środkowej, szerzej, na świecie. Interesować nas będą 

zwłaszcza momenty graniczne i przełomowe, a szczególnie ścierające się kontrnarracje w sytuacji różnego 

rodzaju konfliktów: wojen (I i II wojna światowa), starć ideologicznych, dyskursów oficjalnych i ich kontestacji, 

konfrontacji nacjonalizmów (np. polsko-niemiecki, polsko-ukraiński, polsko-litewski), totalitaryzmów etc. 

Rozpoczynając zajęcia w jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości będziemy chcieli szczególnie 

przypomnieć w jaki sposób sterowano pamięcią, zwłaszcza poprzez różnego rodzaju upamiętnienia, w 

dwudziestoleciu międzywojennym.  

Postaramy się prześledzić jak poprzez  kreowanie różnego rodzaju miejsc pamięci (lieux de mémoire) 

próbowano konstruować i konsolidować wspólnoty, jak konstruowano i dekonstruowano mity. Będzie nas 

interesował aspekt przestrzenny tego rodzaju działań, zwłaszcza w miastach. Być może jednak uda nam się także 

rozważyć kwestię różnych taktyk  korygowania historii i pamięci poprzez formy architektury i budownictwa, 

koncepcje urbanistyczne, a nawet transformacje pejzażu (przykładem będzie mogła być np. strategia odbudowy 

i przekształcania tzw. „Ziem Odzyskanych” po 1945 r.). Bardzo istotny będzie też dla nas problem powiązania 

sfer polityki i religii i jego wyraz w różnego rodzaju znaczących miejscach kultu. Być może uda nam się 

namówić Państwa do analizy porównawczej najważniejszych sanktuariów wzniesionych w III Rzeczpospolitej 

(kościół w Licheniu, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Świątynia Opatrzności w Warszawie i 

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu) jako kompleksów 

wyrastających z odmiennych wizji i narracji historii Polski. 

 Pragnęlibyśmy szczególnie, by nasze spotkania stały się do gorących i emocjonalnych dyskusji i sporów, 

choć zarazem opartych na rzeczowej argumentacji. Chcielibyśmy zwłaszcza poznać Państwa opinie o 

szczególnie kontrowersyjnych i dyskutowanych formach upamiętnień w Polsce ostatnich lat, zwłaszcza 

pomnikach i muzeach.  

Osoby dwojga prowadzących reprezentujących inne doświadczenia i nie zawsze zgadzających się w 



 

  

 

ocenie prezentowanych zjawisk będą gwarancją inspirującego zaczynu dla ożywionych dyskusji, do których – 

nie wątpimy – zechcą się Państwo przyłączyć.  

 

dr Joanna 

Szymoniczek 

Wyzwania współczesnego 

świata okiem politologa 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi wyzwaniami z jakimi zmaga się współczesny świat, tak aby 

byli w stanie identyfikować, definiować i klasyfikować podstawowe problemy, wskazywać ich źródła, rozumieć 

ich wpływ na stosunki międzynarodowe. Zajęcia mają także pomóc lepiej zrozumieć polityczne, gospodarcze i 

kulturowe tło bieżących wydarzeń. 

Analizie poddane zostaną: kwestie demograficzne i migracyjne oraz ich wpływ na środowisko 

międzynarodowe, kwestie żywnościowe i surowcowe, problematyka zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego i zmian klimatu wywołana przez człowieka, różnice kulturowe i ich wpływ na stosunki 

międzynarodowe, czynniki religijne we współczesnych stosunkach międzynarodowych, dysproporcje 

rozwojowe między Północą a Południem, pokój i bezpieczeństwo we współczesnym świecie oraz konflikty 

zbrojne jako problem międzynarodowy, a także kwestie zbrojeń i rozbrojenia oraz terroryzmu 

międzynarodowego, współczesne konflikty etniczne, narodowe, polityczne, problematyka handlu 

międzynarodowego (Fair Trade). 

 

zespół 

prowadzących 

specjalistów; 

koordynacja: dr 

Zina Jarmosza, dr 

Karolina Tylus-

Sowa; 

współpraca: mgr 

Magdalena Sołtys 

Propedeutyka pracy w 

wolnym zawodzie. 

Studium 

Przedsiębiorczość w 

sztuce. 

Studium „Przedsiębiorczość w sztuce” 

Celem Studium jest przekazanie podstawowej wiedzy umożliwiającej i ułatwiającej wejście absolwenta 

Akademii Sztuk Pięknych na rynek pracy.  

  

Zakres tematyczny Studium to cztery podstawowe  moduły tematyczne pozwalające na pozyskanie kompetencji 

z zakresu prawa, finansowania i zarządzania projektami, kontaktów z pracodawcami oraz współczesnych 

wyzwań promocyjnych. Będą prowadzone w formie krótkich wprowadzających wykładów, po których nastąpi 

analiza konkretach studiów przypadku. Głównym założeniem Studium jest pokazanie praktycznego wymiaru 

zagadnień i włączanie słuchaczy w zajęcia poprzez wspólną pracę nad konkretnymi przykładami rozwiązań.   

 



 

  

 

SEMINARIA 

dr Piotr 

Teodorczuk 

Psychoanaliza i 

hermeneutyka sztuki 

 

 

 

 

 

 

Seminarium ma przybliżyć problematykę psychoanalizy i hermeneutyki, oraz ich wpływ na rozumienie 

sztuki.  

Istotną częścią zajęć jest dyskusja i analiza dzieł sztuki i twórczości wybranych artystów z punktu widzenia 

tych teorii.  

Seminarium skoncentruje się wokół czterech celów: 

1/ poznania różnych teorii psychoanalitycznych i hermeneutycznych; 

2/ analizy dzieł sztuki i twórczości wybranych artystów pod kątem związków sztuki oraz psychoanalizy i 

hermeneutyki; 

3/ dyskusji i analizy fragmentów tekstów, a także prezentacji referatów i dyskusji nad poruszonymi 

zagadnieniami; 

4/ przygotowaniu warsztatowemu i redakcyjnemu do pisania teoretycznej pracy dyplomowej. 

st. wykł. 

Tadeusz 

Walentowicz, 

dr Aleksander 

Zbrzezny 

Filozoficzna diagnoza 

współczesności 

 

 

 

 

Zajęcia mają na celu dostarczenie studentom pojęciowych narzędzi do interpretacji współczesnej 

rzeczywistości, a także zapoznanie studentów z różnymi problemami współczesności i próbami ich 

teoretycznej artykulacji. Wśród omawianych problemów znajdą się: mit, ideologia, globalizacja, przemoc, 

nierówności, kultura popularna. W trakcie zajęć będziemy czytać fragmenty dzieł takich autorów jak: Eco, 

Barthes, Standing, Wallerstein, Baudrillard, Crary, Sowa, Crouch. Seminarium ma też pełnić funkcję 

pomocniczą w pisaniu teoretycznej pracy dyplomowej – poprzez wzbogacenie warsztatu pojęciowego 

studentów i wskazywanie związków między różnymi obszarami kultury. 

 

st. wykł. Marek 

Machowski 

Powrót do początków 

 

 

Seminarium poświęcone sztuce pradziejowej. Będzie okazja do spotkania artystów jutra z 

artystami najodleglejszej przeszłości, przede wszystkim paleolitu i neolitu. W pewnym stopniu 

to także powrót do pierwszych zajęć na ASP i sprawdzian, czy nie zraziły one do najdłuższego 

i zarazem najmniej znanego okresu w całych dziejach sztuki.  

Zajmować się będziemy: sztuką samą w sobie, co nie będzie łatwe, gdyż w Polsce jest niemal 

nieobecna i bardzo rzadko znana z autopsji; sztuką wyłącznie anonimową i niemą, zamiast 

więc jej twórców i odbiorców z epoki, nie mówiąc o krytykach, przemówić muszą uczestnicy 

seminarium; sztuką o ukrytych znaczeniach i bardzo różnie interpretowaną, dotykać zatem 

będziemy zagadnień z zakresu religii prehistorycznych, magii i szamanizmu. Spróbujemy 

przyjrzeć się różnym gatunkom sztuki pradziejowej, dokładniej zwiedzić, przynajmniej 

wirtualnie, kilka jaskiń, realnie za to wyjść w teren i odwiedzić muzeum, ponadto poszukać 

inspiracji prehistorią w sztuce współczesnej, może też zmierzyć się praktycznie z wyzwaniami, 

jakie stały przed pierwszymi w dziejach twórcami. 



 

  

 

dr hab. Paweł 

Możdżyński 

Kultura współczesna w 

perspektywie socjologicznej 

 

 

 

Tematyka przedmiotu będzie zogniskowana wokół najważniejszych problemów i zagadnień związanych ze 

współczesną kulturą, do których należą m.in.: nowoczesność i ponowoczesność (modernizm i 

postmodernizm), utowarowienie i komercjalizacja kultury, (hiper)estetyzacja, gentryfikacja i rewitalizacja 

przestrzeni miejskiej, strukturalne i antystrukturalne aspekty sztuki, rola artysty/artystki we współczesnym 

świecie. 

Przedmiot będzie realizowany w formule konwersatoryjnej. Zaliczenie na stopień na podstawie pracy 

pisemnej (projektu tekstowo-wizualnego) odnoszącej się do tematyki seminarium. 

 

dr Daniel 

Zarewicz 

Artystyczne wymiary ducha i 

ciała 

Nie bez powodu tytuł seminarium dyplomowego jest szeroki i może budzić uzasadnione pytania o jego 

zawartość. Idzie właśnie o to, by nie ograniczać myśli odczuć i wypowiedzi jego uczestników tj. przyszłych 

magistrów sztuki przygotowanym wcześniej akademickim zestawem pytań i odpowiedzi, które de facto 

oduczają twórczego myślenia, ale właśnie w formie cotygodniowych spotkań prowadzić żywą filozoficzną 

dyskusję na tematy nakreślone w jego tytule. Nie jest bowiem tajemnicą, że właśnie duch (niekoniecznie 

dusza) i ciało stanowią niejako ontologiczną oś, na jakiej znajdują się kardynale problemy artystów (ludzi 

wrażliwych) w każdym historycznym czasie.  

Jaki bowiem wpływ ma ciało na doznania ducha i czy na pewno w każdym ciele duch znajduje swoje należne 

mu miejsce? Jak my dzisiaj odczuwany i oceniamy uniwersalne zagadnienia ludzkości. Pytania wydają się 

skomplikowane, jednak refleksja nad nimi ma charakter kardynalny dla rozwoju wrażliwości, a tym samym 

twórczości każdego jednostkowego artysty. 

Temat gęsty i skomplikowany opierać się będzie na prezentacji wytworów sztuki światowej (literatura, 

malarstwo, film, muzyka), od starożytności po czasy współczesne, analizowanych pod kątem ukazanych w 

nich WYMIARÓW DUCHA I CIAŁA, ponieważ właśnie jedynie artyści potrafili i potrafią pokazać te fenomeny 

niejako wielopoziomowo, udowadniając, że „głębiny” ich znaczeń są właściwie nieprzeniknione. 

Zajęcia prowadzone będą w formie prezentacji wybranych przez wykładowcę dzieł artystycznych 

odnoszących się do zaproponowanego tematu, ich omówienia jak również dialogu wszystkich uczestników 

seminarium. Waśnie wzajemne odbieranie treści, odczuwanie ich przekazu, myślenie o ich znaczeniu i 

dyskusja w formie dialogu filozoficznego będą stanowić trzon seminarium dyplomowego.  

 

Przewiduje się także omawianie własnych propozycji dyplomowych, ich krytyczną ocenę, dzięki czemu 

przyszły dyplomant dowie się czegoś więcej na swój temat, jeszcze przed „sądem ostatecznym” tj. wyrokami 

oficjalnej komisji dyplomowej. 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

WYKŁADY, KONWERSATORIA I SEMINARIA OFEROWANE PRZEZ MKHITS 

semestr zimowy roku akademickiego 2018-2019 

 

 

 

 

Wykłady monograficzne do wyboru: 

 

st. wykł. Marek Machowski – Historia sztuki średniowiecznej w Polsce; dla: IV roku Wydziału Konserwacji (wykład 

kursowy), dla IV roku i I roku 2 st. pozostałych Wydziałów – do wyboru  

 

dr hab. Paweł Możdżyński – Socjologia kultury; dla IV roku i I roku 2 st. wszystkich Wydziałów 

 

dr Aleksander Zbrzezny – Humanistyka XX i XXI wieku; dla: I roku 2 st. WZKW (wykład kursowy), dla IV roku i I roku 2 st. wszystkich 

Wydziałów – do wyboru 
 

 

Konwersatoria: 

 

mgr Magdalena Sołtys – Pytanie o formę; dla: IV roku i I roku 2 st. wszystkich Wydziałów 

 

dr Daniel Zarewicz – Kino wobec zagadnienia transgresji; dla: IV roku i I roku 2 st. wszystkich Wydziałów 

 
dr Anna Rudzka, dr Marcin Zgliński – Władza i pamięć; dla IV roku i I roku 2 st. wszystkich Wydziałów 

 

zespół prowadzących specjalistów – Propedeutyka pracy w wolnym zawodzie; dla IV roku i I roku 2 st. wszystkich Wydziałów 



 

  

 

 
dr Joanna Szymoniczak – Wyzwania współczesnego świata okiem politologa; dla IV roku i I roku 2 st. wszystkich Wydziałów 

 

 

 

Seminaria: 

 

dr Piotr Teodorczuk – Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki; dla V roku i II roku 2 st. wszystkich Wydziałów 

 
st. wykł. Tadeusz Walentowicz, dr Aleksander Zbrzezny – Filozoficzna diagnoza współczesności; dla: V roku i II roku 2 st. 

wszystkich Wydziałów 

 

st. wykł. Marek Machowski – Powrót do początków; dla: V roku i II roku 2 st. wszystkich Wydziałów 

 

dr hab. Paweł Możdżyński – Kultura współczesna w perspektywie socjologicznej; dla: V roku i II roku 2 st. wszystkich Wydziałów  


