
Prowadzący przedmiot kod przedmiotu nazwa przedmiotu rodzaj zajeć rodzaj zaliczenia termin

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski 3700-AZ-L1-1-ZEEZ Zoologia z elementami etologii zwierząt wykład egzamin 28.06.2022 salę nr 9 na Dobrej 72 godzina 11.30-13.00

dr Krzysztof Skonieczny 3700-AZ-L1-7-WPZF

Wprowadzenie do problematyki 

zwierzęcej w filozofii wykład/ćwiczenia zaliczenie na ostatnich zjaęciach 14.06.2022 godz. 9.45-11.15

dr Sebastian Szymański 3700-AZ-L1-3-EWZ Etyka wobec zwierząt wykład/ćwiczenia zaliczenie na ostatnich zajeciach: 15.06.2022 godz. 15.00-16.30

dr Barbara Pietrzak,

prof. dr hab.  Joanna Pijanowska 3700-AZ-L2-1-EB Ekologia behawioralna wykład/ćwiczenia zaliczenie omowienie zaliczeń na ostatnich zajwciach 10.06.2022

dr Dorota Łagodzka

dr Patrycja Dołowy 3700-AZ-L2-3-ZSKW Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej konwersatorium zaliczenie na podstawie referatów w trakcie zajęć omowienie zaliczeń na ostatnich zajwciach 14.06.2023

dr hab. Anita Jarzyna 3700-AZ-L2-2-ZWL Zwierzęta w literaturze konwersatorium egzamin ustny w formie zdalnej 13.06, 15.06, 17.06 oraz 24.06

mgr Dariusz Gzyra 3700-AZ-L2-4-PDOZZ

Podstawy działania organizacji 

zajmujących się zwierzętami konwersatorium egzamin ustny

27.06 - godz. 11:00, 11:40, 12:20

28.06 - godz. 11:00, 11:40, 12:20

29.06 - godz. 11:00, 11:40, 12:20

sala konferencyjna NŚ 69

dr Łukasz Wojciechowski 3700-AZ-FAK-ST Podstawy statystyki dla każdego konwersatorium egzamin pisemny 

22 czerwca 9:45, Krakowskie Przedmieście 1, sala nr 10

1 września, 9:45, Krakowskie przedmieście 1, sala nr 10

prof. dr hab. Joanna Pijanowska 3700-AZ-L1-10-EK Ekologia wykład/ćwiczenia egzamin pisemny 23 czerwca godz. 10.00 Wydział Biologii

dr hab. Jerzy Osiński 3700-AZ-L1-11-PP Psychologia porównawcza wykład

dr Łucja Lange 3700-AZ-L1-12-SCZ Socjologia relacji człowiek-zwierzę konwersatorium praca zaliczeniowa - artykuł termin nadesłania prac: 30.06.2022

dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka 3700-AZ-L1-13-WKDC

Wykorzystanie zwierząt w dziejach 

cywilizacji konwersatorium obecności, aktywność i prezentacja na określony temat propozycja ocen: 23.06.2022

dr hab. inż. Robertr Mysłajek

 prof. dr hab. Paweł Golik 3700-AZ-L1-9-PGOB

Podstawy genetyki ogólnej i 

behawioralnej wykład/ćwiczenia zaliczenie ćwiczeń - na ostatnich zajeciach 9.06.2022

mgr Aleksandra Brylska 3700-AZ-L2-10-WA Wokół antropocenu konwersatorium praca zaliczeniowa termin nadesłania prac: od 20 czerwca do 10 lipca.

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski 3700-AZ-L2-11-POZ Prawne aspekty ochrony zwierząt wykład praca zaliczeniowa - esej do końca sesji 10.07.2022

dr Anna Reinholz 3700-AZ-L2-12-WZTW

Wykorzystanie zwierząt w terapii 

wspomagającej ćwiczenia zaliczenie na osotanich zajeciach 9.06.2022 

SESJA EGZAMINACYJNA 2021/22

semestr letni

ANTROPOZOOLOGIA



dr Gabriela Jarzębowska 3700-AZ-L2-13-WBA Warsztat badawczy antropozoologa wyklad egzamin 9 czerwca godzina 15.00

dr Magdalena Tilszer 3700-AZ-L2-6-PPZ Poznawcza psychologia zwierząt konwersatorium praca zaliczeniowa - esej termin nadsylania prac: 10.07.2022

prof. dr hab. Ewa J. Godzińska 3700-AZ-L3-10-EZS Ewolucja życia społecznego wykład egzamin ustny (zdalny) 21-22.06.2022 godz. 12.00-15.00

dr Sebastan Szymański 3700-AZ-L3-11-SOC-BL Socjobiologia-Biosocjologia wykład zaliczenie pisemne na ostatnich zajeciach: 15.06.2022 godz. 16.45-18.15

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki 3700-AZ-L3-12-KOG Kognitywistyka wykład zaliczenie pisemne termin nadesłania prac: 10.07.2022

dr Hubert Będkowski 3700-AZ-L3-13-OZ Ogrody zoologiczne wykład/ćwiczenia praca zaliczeniowa termin nadeslania pracy do 9.07 (w sesji głównej) i 10.09 (w sesji poprawkowej). 

G. Czetwertyńska 3700-AZ-L3-14-WD

Wprowadzenie do dydaktyki 

antropozoologii wykład/warsztat

mecenas Karolina Kuszlewicz 3700-AZ-L3-15-APDZ

Akty i procedury prawne dotyczące 

zwierząt wykład/ćwiczenia egzamin piesmy/poprawkowy ustny

10 czerwca o g.10.30 (egzamin ma formę zaliczenia poprzez przesłanie pracy e-mailowo, ale 

odbywa się w czasie rzeczywistym).

- jeśli ktoś nie przystąpi, to termin w sesji: 20.6. g. 10.00 - 13.00 (forma ustna - łączymy się 

zdalnie)

- poprawka: 9.9. 10.00-11.30 (forma ustna, łączymy się zdalnie).

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski 3700-AZ-FAK-ZGP Życie gadów i ptaków wyklad egzamin pisemny 20.06.2022 godzina 13.00-15.00


