
Terminy w sesji - ANTROPOZOOLOGIA

AZ tytuł naukowykoordynator kod przedmiotu tytuł sposób zaliczania termin

AZ dr Czetwertyńska Grażyna 3700-WYK30-AZ Wprowadzenie do dydaktyki antropozoologii Zaliczenie na ocenę prezentacją projektów dla uczniów 21.05.2020

AZ prof. dr hab. Elżanowski Andrzej 3700-AZ-FAK-ZGP Życie gadów i ptaków Egzamin test 23.06.2020 godzina. 15.00

AZ prof. dr hab. Elżanowski Andrzej 3700-WYK17-AZ Dobrostan zwierząt Egzamin 2 krotkie eseje na zadane temat w 2 godziny 29.06.2020 (poniedziałek) 11.30-13.30

AZ prof. dr hab. Elżanowski Andrzej 3700-AZ-L1-ZEEZ Zoologia z elementami etologii zwierząt Egzamin test 23.06.2020 godzina. 11.30

AZ dr Gręzak Anna 3700-AZ-L1-BKMUZ Biologiczne i kulturowe mechanizmy udomowienia zwierząt egzamin platgorma Kampus  take exam home

AZ dr Łagodzka Dorota 3700-WBA-AZ-CW Warsztat badawczy antropozoologa - ćwiczenia x zajecia terenowe - do odrobienia x

AZ dr Łagodzka Dorota 3700-WYK19-AZ-W Warsztat badawczy antropozoologa - wykład Egzamin egzamin zdalny przesłany przez USOS 24.06.2020 godz.12:00

AZ prof. dr hab Ewa Godzińska 3700-WYK26-AZ Ewolucja życia społecznego Egzamin egzaminy ustne polegające na krótkiej rozmowie 03.07.2020.

AZ dr Sokół Grzegorz 3700-WYK27-AZ Biosocjologia - od socjobiologii do biosocjalności Zaliczenie na ocenę prezentacja projektu lub praca pisemnej prezentacja - 10.06; praca pisemna przesłana do 17.06.2020

AZ mgr Kuszlewicz Karolina 3700-WYK28-AZ Akty prawne dotyczące zwierząt - ćwiczenia Zaliczenie na ocenę wykonanych ćwiczeń z całego semestru oraz pisemnego zaliczenia16.06.2020 g. 12.00-13.00

AZ mgr Kuszlewicz Karolina 3700-WYK28-AZ Akty prawne dotyczące zwierząt - wykład Zaliczenie na ocenę praca pisemna, polegająca na rozwiązaniu zadania (analiza studium przypadku)19.06.2020 w godzinach 11.45 - 14.30

AZ dr Łagodzka Dorota 3700-WYK29-AZ Ogrody zoologiczne Zaliczenie na ocenę omówienie ocen do końca sesji

AZ dr, prof. dr hab.prof. dr hab.Łagodzka Dorota, Axer Jerzy, Pijanowska Joanna3700-SEMLIC-AZ Seminarium licencjackie zaliczenie  omówinie na ostatnich zajęciach

AZ dr dr Łagodzka Dorota, Dołowy Patrycja 3700-KON10-AZ Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej II Egzamin egzamin zdalny przesłany przez USOS 17.06.2020, godz. 12:00;

AZ prof. dr hab. Mysłajek Robert, Paweł Golik 3700-AZ-L1-PGOB Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej Egzamin egzamin zdalny pisemny (testowy) 17.06.2020 o 10:00

AZ dr hab. Piątkowska-Małecka Joanna 3700-AZ-L1-WKDC Wykorzystanie zwierząt w dziejach cywilizacji Zaliczenie na ocenę zaliczone na podstawie prezentacji z obszernym komentarzem tekstowymTermin oddania prac  23.06.2020

AZ Pietrzak Barbara, Jedlikowski Jan 3700-WYK10-AZ Ekologia behawioralna ezgamin zajecia terenowe - do odrobienia x

AZ prof. dr hab. Pijanowska Joanna, Koperski Paweł, Dawidowicz Piotr3700-AZ-L1-EK Ekologia

AZ prof. dr hab. Pisula Wojciech 3700-AZ-L1-PP Psychologia porównawcza

AZ dr Pręgowski Michał 3700-AZ-L1-SCZ Socjologia relacji człowiek-zwierzę Zaliczenie na ocenę prace pisemne na ostatnich zajęciach

AZ prof. dr hab. Rabiej Stanisław 3700-WYK25-AZ Zwierzęta w religiach, wierzeniach i tradycjach Zaliczenie na ocenę zaliczenie na podstawie prac przesyłanych przez studentówdo końca semestru

AZ dr Reinholz Anna 3700-CW6-AZ Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej

AZ dr Skonieczny Krzysztof 3700-AZ-L1-WPZF Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii Zaliczenie na ocenę praca zaliczeniowa termin oddania pracy: 16.06.2020

AZ dr Stobiecka Monika 3700-KON14-AZ Wokół Antropocenu zaliczenie na ocenę praca zaliczeniowa termin przesłania pracy: 05.07.2020

AZ dr Szymański Sebastian 3700-AZ-L1-EWZ Etyka wobec zwierząt Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach

AZ dr Skonieczny Krzysztof 3700-WYK16-AZ Filozofia środowiskowa - wyklad Egzamin sprawdziany podczas zajęć na ostatnich zajęciach 10.06.2020

AZ dr Szymański Sebastian, Skonieczny Krzysztof3700-WYK16-AZ Filozofia środowiskowa Zaliczenie na ocenę omowienie zaliczeń na ostatnich zajęciach

AZ dr Wojciechowski Łukasz, Łagodzka Dorota3700-WYK24-AZ Ewolucja moralności Egzamin test w ramach Google Classroom 16.06.2020 godzina 16:45

AZ dr Wielu prowadzących Technologie informacyjne i komunikacyjne zaliczenie na ocenę sprawdzian na platformy Moodle ostatnie zajęcia: termin poprawko+A1:I31wy - 3.07.godz. 18.00


