
Zajęcia oznaczone znakiem (M) będą odbywać się w Budynku Dydaktycznym UAM, znajdującym się przy ulicy Międzychodzkiej 5 w Poznaniu 

Fakultety (dla studiów II stopnia) 
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

8:00 
9:30 

    

9:45 
11:15 

 O interpretacji w filozofii i polityce, 
prof. UAM dr hab. D. Dobrzański – przeniesiony 
na semestr letni. 
 
Public relations - wyk., (KS) 
dr L. Godek 
 
Ewolucja kulturowa i jej konsekwencie dla 
fenotypu poznawczego człowieka, 
prof. UAM dr hab. M. Błaszak (zajęcia od 12.10) 

  

11:30 
13:00 

Filozofia pragmatyczna, 
dr T. Raburski 
 
 
Ekonomia praktyczna - wyk., (KS) 
dr K. Nowak-Posadzy, 

Etyczne wyzwania w nauce – wyk., (ET) 
prof. UAM dr hab. A. Szczuciński 
 

Etyka i kultura życia publicznego - wyk., (KS) 
prof UAM dr hab. K. Cern 

  

13:15 
14:45 

Wprowadzenie do logiki, filozofii nauki i metodologii* - 
wyk., 
prof. UAM dr hab. Z. Tworak, 
prof. UAM dr hab. S. Leciejewski, 
prof. UAM dr hab. T. Rzepiński 
 

Semiologia - wyk., (KS) 
dr J. Boruszewski 

Filozoficzne implikacje współczesnej nauki - wyk., 
(FO) 
prof. UAM dr hab. S. Leciejewski 
 

Historia komunikacji - wyk., (KS) 
dr M. Filipiak 

 

 

 Wprowadzenie do filozofii 
praktycznej* – wyk., 
prof. dr hab.  Ewa Nowak, 
prof. UAM dr hab. P. Juchacz 

15:00 
16:30 

Bioetyka XXI w. - wyk., (ET) 
dr M. Bogaczyk-Vormayr 
zajęcia zaczynają się 6. grudnia (pierwszy pon. grudnia) 

 Fear, Uncertainty and Doubt. Mapping 
socio-scientific controversies, 
prof. UAM dr hab. A. W. Nowak 
s. 312A (D) 
 
Antropologia psychologiczna - wyk., 
prof. UAM dr hab. M. Woszczek 
s. 215 

Historia filozofii antycznej i 
średniowiecznej* – wyk., 
dr K. Kiedrowski 

16:45 
18:15 

Bioetyka XXI w. - wyk., (ET) 
dr M. Bogaczyk-Vormayr 
zajęcia zaczynają się 6. grudnia (pierwszy pon. grudnia) 

Etyka współczesna – wyk., (ET) 
prof. UAM dr hab. E. Nowak 

 
Filozofia umysłu - wyk., (FO) 
prof. UAM dr hab. P. Przybysz 

  

18:30 
20:00 

 Udział obywateli w sprawowaniu władzy - wyk., 
(FO) 
prof. UAM dr. hab. P. Juchacz 

  


