
Oferta wykładów ogólnouczelnianych semestr letni 2016/17 dla Wydziału Chemii 

(dla studentów II roku Chemii i Ochrony Środowiska) 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 

„Biotechnologia XXI wieku - osiągnięcia, szanse, wyzwania” , koordynator prof. UG, dr hab. Sylwia 

Jafra  

wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

 

Wydział Biologii 

„Ochrona przyrody i środowiska” , prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski 

wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

„Tajemnice mózgu” , dr Wojciech Glac  

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

Wydział Ekonomiczny 

„Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej gospodarce”,  prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

„Ekonomika innowacji”, prof. dr hab. Jan Burnewicz 

 wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

„Konkurencyjność międzynarodowa”, prof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc, prof. UG, dr hab. 

Joanna Bednarz, wtorek godz. 8.00 – 9.30 

„Lobbing międzynarodowy”, dr Grzegorz Szczodrowski 

 poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

Wydział Filologiczny 



„Kiedy jest, jest naprawdę”. Sztuka aktorska Marilyn Monroe – w 90. rocznicę urodzin”, dr Grzegorz 

Piotrowski 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

„Po co Szekspir?”, prof. dr hab. Jerzy Limon 

wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

Wydział Historyczny 

„Bliski Wschód – narodziny cywilizacji: archeologia, kultura  i sztuka”, dr Marcin Z. Paszke 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

„Historia opozycji politycznej w PRL”, dr hab. Aleksander Hall 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

„Średniowieczna symbolika ikonograficzna”, dr Tomasz Maćkowski 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

Wydział Nauk Społecznych 

„Celebryci, regularsi-outsiderzy - czyli społeczny świat blogosfery”, dr Michalina Rutka 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

„Kim są Polacy? Przyczynek do rozumienia społeczeństwa polskiego”, prof. UG, dr hab. Dorota 

Rancew-Sikora 

 wtorek godz. 8.00 – 9.30  

 

„Logika filozoficzna”, prof. UG, dr hab. Jarosław Mrozek 

 poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

„Podstawowe wiadomości o islamie”, dr Wojciech Grabowski 



 wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

„Prawa człowieka”, prof. dr hab. Joanna Senyszyn 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 i wtorek godz. 8.00 – 9.30 co dwa tygodnie 

 

„Problemy społeczne o globalnym zasięgu - jak sobie z nimi radzić?”, dr Piotr Pawliszak 

 wtorek godz. 8.00 – 9.30  

 

„Za co kochamy tabloidy?”,  dr Dominik Chomik 

 poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 

„Zachęta do filozofii”, dr Natasza Szutta 

 poniedziałek godz. 17.00 – 18.30  

 

„Zarys filozofii polityki”, prof. UG, dr hab. Romulad Piekarski 

 wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

Wydział Oceanografii i Geografii 

„Monitoring środowiska a współczesne problemy ekosystemów morskich i lądowych”, prof. UG, dr 

hab. Anita Lewandowska 

 wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

„Woda w środowisku człowieka”,  prof. UG, dr hab. Joanna Fac-Beneda, 

wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

 

 

 



 

 

Wydział Prawa i Administracji 

„Ochrona własności intelektualnej”, dr Krzysztof Czub 

 wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

„Współczesne problemy prawnej ochrony środowiska”, dr Maciej Nyka 

 wtorek godz. 8.00 – 9.30 

 

Wydział Zarządzania 

„Rynki finansowe”, dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG 

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 

 


