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dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr: Wykaz zajęć dydaktycznych na UAM w latach 2012-2019 

 

 

Semestr zimowy 2012/13: 

(1) Historia Etyki – wykład, 30 h; specjalność: Etyka I st. 

(2) Historia Etyki – ćwiczenia, 30 h; specjalność: Etyka I st. 

(3) Historia filozofii antycznej i średniowiecznej – wykład, 60 h;  specjalność: Etyka I st. 

 

Semestr letni 2013: 

(1) Dylematy moralne współczesności – konwersatorium,  30 h;  specjalność: Etyka I st  

(2) Filozofia dialogu – wykład, 30 h; specjalność: Filozofia Ogólna I st. 

(3) Pamięć - Dialog - Współczesność – wykład fakultatywny, 30 h  

(4) Zagadnienia egzystencji i dylematu moralnego w kinie światowym – wykład fakultatywny, 30h 

 

Semestr zimowy 2013/14: 

(1) Aksjologia – konwersatorium,  30 h;  specjalność: Etyka I st.  

(2) Etyka środowiskowa – konwersatorium,  30 h;  specjalność: Etyka I st. 

(3) Zagadnienia egzystencji i dylematu moralnego w kinie dokumentalnym – wykład fakultatywny, 

30h  

(4) Filozofia Petera Sloterdijka – konwersatorium w ramach instytutowego programu studiów 

doktoranckich, 30 h  

 

Semestr letni 2014: 

(1) Elementy Bioetyki – wykład, 30 h; specjalność: Etyka I st. oraz specjalność nauczycielska  

(2) Filozofia jako terapia – konwersatorium, 30 h; specjalność: Etyka II st.  

(3) Etyki religijne – konwersatorium, 30 h; specjalność: Etyka I st. 

(4) Narratologia – wykład fakultatywny, 15 h   

 

Semestr zimowy 2014/15: 

(1) Elementy Bioetyki – wykład, 30 h; specjalność: Etyka I st. oraz specjalność nauczycielska  

(2) Filozofia jako terapia – konwersatorium, 30 h; specjalność: Etyka II st.  

(3) Historia filozofii antycznej – wykład, 30 h;  specjalność: Etyka I st. 

(4) Historia filozofii średniowiecznej – wykład, 30 h;  specjalność: Etyka I st. 

(5) Etyka środowiskowa – konwersatorium,  30 h;  specjalność: Etyka I st. 

(6) Filozoficzne koncepcje terapii – wykład fakultatywny, 30 h    

(7) Europa und Solidarität – wykład dla studentów programu ERASMUS (AMU-PIE), 30 h/liczone 

jako 45 h 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-HIE;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-HFA;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-DMW;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-FLDL-FID;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-FLFA-PDW;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-FLFA-PAF;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-AKS;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-ETS;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-FLFA-ZED;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-DDF-FPS;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-ELB;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDU-FTE;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-ELB;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDU-FTE;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-HFA;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-HFA;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-ETS;callback:g_dd0b09c3)
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(8)  Etyka Antyku i Ṡredniowiecza – wykład, 15 h; studia podyplomowe dla nauczycieli (ETNA) 

(9) Interpretacja i analiza tekstów źródłowych – konwersatorium, 15 h; studia podyplomowe dla 

nauczycieli (ETNA) 

 

Semestr letni 2015 i semestr zimowy 2015/16 – urlop naukowy 

 

Semestr letni 2016: 

(1) Antropologia – konwersatorium,  30 h;  Wydział Neofilologii, IFG, Germanistyka II st. 

(2) Filozofia średniowieczna – wykład, 15 h; specjalność: POLONOFIL, I st. 

(3) Filozofia jako terapia – wykład, 30 h; specjalność: Etyka II st.  

(4) Filozoficzne koncepcje terapii – wykład fakultatywny, 30 h    

 

Semestr zimowy 2016/17 

(1) Filozoficzne koncepcje terapii – wykład fakultatywny, 30 h    

(2) Dylematy moralne współczesności – laboratorium, 30 h; specjalność: Filozofia Ogólna I st.  

(3) Etyka środowiskowa – wykład,  30 h; specjalność: Etyka I st. 

(4) Literatura filozoficzna dla dzieci – konwersatorium,  30 h; specjalność: POLONOFIL, I st. 

(5) Historia filozofii antycznej – wykład, 30 h;  specjalność: Etyka I st. 

 

Semestr letni 2017 

(1) Elementy Bioetyki – wykład, 30 h; specjalność: Etyka I st. 

(2) Filozofia średniowieczna – wykład, 15 h; specjalność: POLONOFIL, I st. 

(3) Historia filozofii średniowiecznej – wykład, 15 h; specjalność: Etyka I st. 

(4) Filozoficzne koncepcje terapii – wykład fakultatywny, 30 h  

 

Semestr zimowy 2017/18 

(1) Dialog i odpowiedzialność – wykład,  15h; specjalność: POLONOFIL, I st. 

(2) Filozofia doświadczenia estetycznego – konwersatorium, 15 h; specjalność: POLONOFIL, I st. 

(3) Filozoficzne koncepcje terapii – wykład fakultatywny, 30 h    

(4) Teorie sprawiedliwości – laboratorium, 30 h; specjalność: Etyka I st. 

 

Semestr letni 2018 

(1) Bioetyka XXI w. – wykład, 30 h; specjalność: Etyka II st. 

(2) Bioetyka – wykład fakultatywny, 30 h 

(3) Historia filozofii niemieckiej –  laboratorium, 30 h; specjalność: Komunikacja Społeczna 

(4) Filozofia jako terapia – konwersatorium, 30 h; specjalność: Etyka II st.  

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-ETS;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-HFA;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-ELB;callback:g_dd0b09c3)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDU-FTE;callback:g_dd0b09c3)
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(5) Filozofia średniowieczna – wykład, 15 h; specjalność: POLONOFIL, I st. 

  

Semestr zimowy 2018/19 

(1) Dylematy moralne współczesności – laboratorium, 60 h; specjalność: Filozofia Ogólna I st.  

(2) Etyka środowiskowa – wykład,  30 h; specjalność: Etyka I st. 

(3) Bioetyka – wykład fakultatywny, 30 h 

(4) Etyczne wyzwania w nauce – wykład, 30 h; specjalność: Etyka II st. 

 

Semestr letni 2019 

(1) Elementy etyki biomedycznej – wykład, 30 h; specjalność: Etyka I st. 

(2) Filozofia średniowieczna – wykład, 15 h; specjalność: POLONOFIL I st. 

(3) Filozoficzne koncepcje terapii – konwersatorium, 15 h; specjalność: POLONOFIL I st. 

 

 

 

 

 

 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:08-ETDL-ETS;callback:g_dd0b09c3)

