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Sposób prowadzenia

Świat i pasożyty człowieka - nie tylko dla turystów 2600-OG-SPC prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska zimowy wykład 15 1 100 nie na miejscu

Wiem, co jem – toksykologia i chemia żywności 2600-OG-WTCZ
dr hab. Małgorzata Olejnik, prof.UMK; dr hab. Hanna 

Piotrowska-Kempisty; dr Magdalena Buszewska-Forajta
zimowy wykład 30 2 100 nie zdalnie

Współczesne problemy ochrony gatunków fauny kręgowców w Polsce i na świecie 2600- OG-WPOG dr Krzysztof Kasprzyk zimowy wykład 15 1 50 nie zdalnie

Dobrostan i ochrona zdrowia zwierząt 2600-OG-DOZZ
prof. dr hab. Roman Kołacz; dr n. wet. Michał Kaczmarowski; 

lek. wet. Marcin Ciorga
zimowy wykład 25 3 50 nie zdalnie

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka, ale boicie się zapytać 2600-OG-WOR dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK letni wykład 30 2 100 nie
wykł. 1. i ostatni na miejscu, 

pozostałe zdalnie

Biologia molekularna komórki i chorób człowieka 2600-OG-BMK dr hab. Łukasz Kuźbicki, prof. UMK letni wykład 15 1 50 nie zdalnie

Porosty – rzecz o grzybach które odkryły rolnictwo 2600-OG-PRGR dr Edyta Adamska letni wykład 15 1 50 nie na miejscu

Funkcje ekologiczne i znaczenie toksyn zwierzęcych 2600-OG-FEZT dr Krzysztof Kowalski letni wykład 20 2 50 nie na miejscu

Burza hormonów nie tylko u człowieka 2600-OG-BHNC dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK letni wykład 30 2 50 nie zdalnie

Systemy informacji geograficznej (GIS) dla przyrodników i nie tylko 2600-OG-GDP dr Dariusz Kamiński letni ćwiczenia 30 3 13 nie na miejscu

Chemia dla humanistów 0600-OG-ChH prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz zimowy wykład 30 3 150 nie zdalnie

Chemia materiałów w muzyce – od patefonu poprzez płytę winylową do CD 0600-OG-CMwM prof. dr hab. Artur Terzyk zimowy wykład 30 3 100 nie zdalnie

Chemia w żywności 0600-OG-ChZ dr Marzanna Kurzawa zimowy wykład 30 3 150 nie zdalnie

Globalne i regionalne zmiany w środowisku 0600-OG-GRZS dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK zimowy wykład 30 3 100 nie zdalnie

Instrumentalne metody analizy chemicznej w zastosowaniu 0600-OG-AI prof. dr hab. Edward Szłyk zimowy wykład 30 3 60 nie zdalnie

Ksenobiotyki w przyrodzie i życiu człowieka 0600-OG-KPZC prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch zimowy wykład 15 2 100 nie zdalnie

Materiały jubilerskie i klejnoty – piękno zaklęte w materii 0600-OG-MJiK dr hab. Anna Katafias, prof. UMK zimowy wykład 30 3 50 nie zdalnie

Podstawy fizykochemii samochodowej – od lakieru do spalin 0600-OG-PFS dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK zimowy wykład 30 3 100 nie zdalnie

Statystyka dla opornych 0600-OG-SdO dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK zimowy wykład 15 2 100 nie zdalnie

Współczesne technologie w medycynie 0600-OG-BioWZM dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK zimowy wykład 30 3 30 nie zdalnie

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wodzie, ale baliście się zapytać 0600-OG-WoW dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK; dr Grzegorz Trykowski zimowy wykład 30 3 50 nie zdalnie

Chemia dla humanistów 0600-OG-ChH prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz letni wykład 30 3 150 nie zdalnie

Chemia materiałów w muzyce – od patefonu poprzez płytę winylową do CD 0600-OG-CMwM prof. dr hab. Artur Terzyk letni wykład 30 3 100 nie zdalnie

Dieta i żywność w ocenie chemika 0600-OG-DŻOCh dr hab. Maria Leżańska, prof. UMK letni wykład 25 3 40 nie zdalnie

Globalne i regionalne zmiany w środowisku 0600-OG-GRZS dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK letni wykład 30 3 100 nie zdalnie

Innowacje społeczne i techniczne 0600-OG-IST
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz; dr Ewelina Wilska; dr Natalia 

Daśko
letni wykład 30 2 50 nie zdalnie

Ksenobiotyki w przyrodzie i życiu człowieka 0600-OG-KPZC prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch letni wykład 15 2 100 nie zdalnie

Kuchnia molekularna – nauka w kuchni 0600-OG-KM
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK; dr hab. Katarzyna 

Roszek, prof. UMK
letni wykład 15 3 100 nie zdalnie

Materia i energia 0600-OG-MiE dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK letni wykład 15 3 100 nie zdalnie

Materiały i kompozyty węglowe w życiu codziennym 0600-OG-MKWwZC dr Grzegorz Szymański letni wykład 30 3 50 nie zdalnie

Nowoczesne trendy w branży kosmetycznej 0600-OG-NTBK
dr Beata Kaczmarek; dr Justyna Kozłowska; dr Joanna 

Skopińska-Wiśniewska
letni wykład 30 3 50 nie zdalnie

Polimery w naszym życiu 0600-OG-ChPMP
dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK; dr hab. Ewa Olewnik-

Kruszkowska, prof. UMK
letni wykład 30 3 100 nie zdalnie

Recykling dla każdego 0600-OG-RK prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz; dr Anna Ilnicka letni wykład+ćwiczenia 20+10 3 20 nie zdalnie

Roztwory polimerów – wybrane zagadnienia 0600-OG-RPWZ dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK letni wykład 15 2 50 nie zdalnie

Statystyka dla opornych 0600-OG-SdO dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK letni wykład 15 2 100 nie zdalnie

Ups, coś poszło nie tak - o „przypadku”, ,,katastrofach" i „pechu” w nauce 0600-OG-UPS dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK letni wykład 30 3 50 nie zdalnie

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wodzie, ale baliście się zapytać 0600-OG-WoW dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK; dr Grzegorz Trykowski letni wykład 30 3 50 nie zdalnie

Zastosowanie biopolimerów jako surowców i materiałów XXI wieku 0600-OG-ZBSM
prof. dr hab. Alina Sionkowska; dr hab. Katarzyna 

Lewandowska, prof. UMK
letni wykład 30 3 60 nie zdalnie

Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii 1710-OG-ZNNI dr hab. Bogumiła Kupcewicz; dr Monika Richert zimowy wykład 15 1 60 tak* zdalnie

Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii 1710-OG-ZNNI dr hab. Bogumiła Kupcewicz; dr Monika Richert letni wykład 15 1 60 tak* zdalnie

Identyfikacja zafałszowań i niedozwolonych dodatków oraz potwierdzanie autentyczności 

produktów leczniczych i żywności 
1710-OG-IZND dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK zimowy wykład 15 1 60 tak* zdalnie

Farmaceutyczny

Nauki medyczne; Nauki o 

zdrowiu

Nauki medyczne; Nauki o 

zdrowiu

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE W JĘZYKU POLSKIM DLA STUDENTÓW (RÓWNIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ I YUFE) W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Chemii

Nauk Biologicznych i 

Weterynaryjnych
Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki ścisłe i przyrodnicze

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-SPC&callback=g_8e4585ac
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-WTCZ&callback=g_4ef2ddc0
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-WPOG&callback=g_4ef2ddc0
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-DOZZ&callback=g_78820ded
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-WOR&callback=g_4a9d364b
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-BMK&callback=g_84f22130
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-PRGR&callback=g_8ad0c13b
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-FEZT&callback=g_fb78b09b
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-BHNC&callback=g_19beb619
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2600-OG-GDP&callback=g_8e4585ac
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-ChH&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-CMwM&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-ChZ&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-GRZS&callback=g_2bb5c266
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-AI&callback=g_32cb891b
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-KPZC&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-MJiK&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-PFS&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-SdO&callback=g_19fba41c
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-BioWZM&callback=g_6310df77
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-WoW&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-ChH&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-CMwM&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-D%C5%BBOCh&callback=g_3e547199
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-GRZS&callback=g_2d9789dc
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-IST&callback=g_bfd8d2be
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-KPZC&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-KM&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-MiE&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-MKWwZC&callback=g_132a6987
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-NTBK&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-ChPMP&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-RK&callback=g_26ba8a53
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-RPWZ&callback=g_26ba8a53
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-SdO&callback=g_19fba41c
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-UPS&callback=g_34e46fc1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-WoW&callback=g_ea4d3a43
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-OG-ZBSM&callback=g_caff2374
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1710-OG-ZNNI&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1710-OG-ZNNI&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1710-OG-IZND&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1710-OG-IZND&callback=g_63a8e885


Identyfikacja zafałszowań i niedozwolonych dodatków oraz potwierdzanie autentyczności 

produktów leczniczych i żywności 
1710-OG-IZND dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK letni wykład 15 1 60 tak* zdalnie

Nauki społeczne Bałkany w XXI wieku - społeczno-polityczne i kulturowe zmiany 2500-OG-BDWSPKZ dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK zimowy wykład 30 4 150 nie zdalnie

Dwujęzyczność i jej oblicza 2500-OG-DIJO dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK zimowy wykład 30 2 50 nie na miejscu

Prawosławie wczoraj i dziś 2500-OG-PWID dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK zimowy wykład 30 2 30 nie na miejscu

Czarcie tropy. Postać diabła w literaturze (do XIX wieku) 2500-OG-CTPDWL dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK zimowy wykład 30 2 30 nie na miejscu

Duchowość współczesnego człowieka (językowy obraz) 2500-OG-DWC prof. dr hab. Viara Maldjieva zimowy wykład 30 2 50 nie na miejscu

Miłość, wolność i rock'n'roll w kulturze rosyjskiej XX w. 2500-OG-MWIR dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK zimowy wykład 30 2 25 nie na miejscu

Historia dramatu i teatru 2500-OG-K-HDIT dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK zimowy wykład 30 2 30 nie na miejscu

Współczesna kultura muzyczna 2500-OG-K-WKM dr Małgorzata Lisecka zimowy wykład 30 3 25 nie na miejscu

Skąd się bierze ludzka mowa i jak dzieci uczą się mówić? 2500-OG-SSBLM dr Krystyna Bojałkowska letni wykład 30 3 60 nie na miejscu

Kobiece oblicza kultury rosyjskiej 2500-OG-KOLR dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK letni wykład 30 2 30 nie na miejscu

Nauki społeczne Sytuacja społeczna mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce 2500-OG-SSMENP dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK letni wykład 30 2 45 nie na miejscu

„Przeklęte problemy” Dostojewskiego 2500-OG-PPD dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK letni wykład 30 2 30 nie na miejscu

„Wyborna” i „niewyczerpana”. Literatura polska XIX wieku w nowych interpretacjach 2500-OG-WINLP dr Mirosława Radowska-Lisak letni wykład 30 2 30 nie na miejscu

Paryski szyk. Z historii mód i obyczajów 2500-OG-PS dr Krzysztof Trojanowski letni wykład 30 2 50 nie zdalnie

Religia i mitologia Greków i Rzymian 2500-OG-K-RMGR
dr hab. Rafał Toczko, prof. UMK; dr hab. Barbara Bibik, prof. 

UMK
letni ćwiczenia 30 4 15 nie na miejscu

Nauka i technika w społeczeństwie 0800-OG-NTS prof. dr hab. Wiesław Nowak zimowy wykład 30 3 80 tak* na miejscu

Czy jest bezpiecznie? Bezpieczeństwo danych elektronicznych i systemów komputerowych 0800-OG-BEZP prof. dr hab. Ireneusz Grabowski zimowy wykład 20 2 80 tak* na miejscu

Teoria wielkiego sportu 0800- OG-TWS
prof. dr hab. Grzegorz Karwasz; dr hab. Piotr Żuchowski, prof. 

UMK; dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK
zimowy wykład 30 3 80 tak* na miejscu

Wszechświat dla wszechstronnych 0800-OG-WDW

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK (koordynator); dr hab. 

Anna Bartkiewicz prof. UMK; prof. dr hab. Krzysztof 

Goździewski; prof. dr hab. Michał Hanasz; dr hab. Gracjan 

Maciejewski prof. UMK; dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK

letni wykład 30 2 50 tak* na miejscu

Zdobycze naukowe i zastosowania fizyki współczesnej 0800-OG-ZDONA prof. dr hab. Grzegorz Karwasz letni wykład 30 3 50 tak* na miejscu

Medycyna i społeczeństwo 2400-OG-MIS dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Globalna historia władzy 2400-OG-GHW dr Łukasz Dominiak zimowy wykład 30 2 150 nie na miejscu

Zmiana klimatyczna i marazm antropocenu 2400-OG-ZKMA prof. dr hab. Ewa Bińczyk zimowy wykład 30 4 25 nie na miejscu

Feminizm: teorie i zastosowania 2400-OG-FTIZ dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK zimowy wykład 30 2 120 nie na miejscu

Filozofia zła 2400-OG-FILZ dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK zimowy wykład 30 2 75 nie na miejscu

Bioetyka i aksjomedycyna 2400-OG-BIAM dr Marcin Leźnicki zimowy wykład 30 2 65 nie na miejscu

Wnioskowania zawodne: heurystyki, paradoksy, sofizmaty 2400-OG-WZHPS dr hab. Rafał Palczewski, prof. UMK zimowy wykład 30 2 75 nie zdalnie

Filozofia samotności 2400-OG-FSAM dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK zimowy wykład 30 2 75 nie na miejscu

TikZ w przykładach 2400-OG-TikZ dr hab. Rafał Gruszczyński, prof. UMK zimowy wykład 30 3 20 nie na miejscu

Cnoty, przywary, wciórności, wartości – z genealogii języka moralności i etyki 2400-OG-CPWW dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK zimowy wykład 30 2 75 nie na miejscu

Młodzież w Polsce i Europie – wyzwania i problemy 2400-OG-MwPiE prof. dr hab. Krystyna Szafraniec letni wykład 30 3 50 nie na miejscu

Dzieje edukacji kobiet w Polsce 2403-OG-DEK dr hab. Agnieszka Wałęga zimowy wykład 30 4 50 nie na miejscu

Dzieje wychowania w rodzinie 2403-OG-DWwR dr hab. Agnieszka Wałęga zimowy wykład 30 4 50 nie na miejscu

U źródeł feminizmu w Polsce 2403-OG-UŹFwP dr hab. Agnieszka Wałęga zimowy wykład 30 4 50 nie na miejscu

Rozwijanie umiejętności społecznych 2403-OG-RUS dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk zimowy ćwiczenia 30 4 25 nie na miejscu

Etyka sytuacyjna a problem zła 2402-OG-ESPZ dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK zimowy konwersatorium 30 4 15 nie na miejscu

Historia czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży 2403-OG-HCDM dr hab. Joanna Falkowska letni wykład 30 4 40 nie zdalnie

Otwarta edukacja 2403-OG-OE dr Małgorzata Skibińska letni konwersatorium 30 2 30 nie zdalnie

Nowe trendy, technologie i metody w edukacji 2403-OG-NTTME dr hab. Wioletta Kwiatkowska letni konwersatorium 30 4 30 nie zdalnie

Projektowanie ofert edukacyjnych 2403-OG-POE dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk letni ćwiczenia 30 4 25 nie na miejscu

Interaktywne media w procesie edukacji 2403-OG-IMwPE dr Kamila Majewska letni konwersatorium 30 4 25 nie zdalnie

Filozoficzna refleksja na temat zwierząt 2400-OG-FRntZ dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK letni konwersatorium 30 3 30 nie na miejscu

Światopogląd, światoobraz i ideologia 2400-OG-ŚŚI prof. dr hab. Tomasz Kupś letni wykład 30 2 50 nie na miejscu

Sztuka argumentacji 2400-OG-SARG dr hab. Rafał Palczewski, prof. UMK letni wykład 30 2 75 nie na miejscu

Psychologia moralności - skąd wiemy czy coś jest dobre lub złe i jak to na nas wpływa? 2404-OG-PMSWCP dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski letni wykład 30 3 50 nie na miejscu

Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych 1600-OG-JPIWBK dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK zimowy seminarium 15 1 24 nie na miejscu

Seksualność Polaków. Co wynika z aktualnych danych? 1600-OG-SP dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK zimowy seminarium 15 1 24 nie na miejscu

Stres w życiu codziennym i sytuacjach zawodowych 1600-OG-SWŻCISZ dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK letni seminarium 15 1 24 nie na miejscu

Humanistyczny

Wydział Filozofii i Nauk 

Społecznych

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki humanistyczne

Nauki społeczne

Nauki humanistyczne

Lekarski
Nauki medyczne; Nauki o 

zdrowiu

Farmaceutyczny

Nauki medyczne; Nauki o 

zdrowiu

Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne

Fizyki, Astronomii i 

Informatyki Stosowanej

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1710-OG-IZND&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1710-OG-IZND&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-BDWSPKZ&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-DIJO&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-PWID&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-CTPDWL&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-DWC&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-MWIR&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-K-HDIT&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-K-WKM&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-SSBLM&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-KOLR&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-SSMENP&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-PPD&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-WINLP&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-PS&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-OG-K-RMGR&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0800-OG-NTS&callback=g_3f350b74
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0800-OG-BEZP&callback=g_3f350b74
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0800-OG-TWS&callback=g_3f350b74
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0800-OG-WDW&callback=g_3f350b74
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0800-OG-ZDONA&callback=g_3f350b74
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-MIS&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-GHW&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-ZKMA&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-FTIZ&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-FILZ&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-BIAM&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-WZHPS&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-FSAM&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-TikZ&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-CPWW&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-MwPiE&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-DEK&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-DWwR&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-U%C5%B9FwP&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-RUS&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-OG-ESPZ&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-HCDM&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-OE&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-NTTME&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-POE&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2403-OG-IMwPE&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-FRntZ&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-%C5%9A%C5%9AI&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-SARG&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2404-OG-PMSWCP&callback=g_2e1f7f35
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-JPIWBK&callback=g_bb51c0ec
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-SP2&callback=g_b980cabc
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-SZCSZ&callback=g_0d34bd0a


Współczesne problemy medycyny – aspekty medyczne 1600-OG-WPM-AM dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK letni seminarium 15 1 24 nie na miejscu

Logika w medycynie i naukach o zdrowiu 1600-OG-LWMINOZ dr Wojciech Kosmowski zimowy wykład+ćwiczenia 10+20 1,5
2 grupy po 15 

osób
nie na miejscu

Problemy współczesnej dermatologii 1600-OG-PWD mgr Małgorzata Grochocka; dr. n. med. Tadeusz Tadrowski letni wykład+ćwiczenia 10+30 2
3 grupy po 10 

osób
nie na miejscu

Myślenie wizualne w nauce 1600-OG-MWN dr n. med. Aleksandra Karczmarska-Wódzka letni seminarium 30 4 6 tak* na miejscu

Techniki tworzenia innowacji 1600-OG-TTI dr n. med. Aleksandra Karczmarska-Wódzka letni seminarium 30 3 6 tak* na miejscu

Naukowe mapy myśli 1600-OG-NMM dr n. med. Aleksandra Karczmarska-Wódzka zimowy seminarium 30 4 6 tak* na miejscu

Podstawy matematyki - więcej pytań niż odpowiedzi 1000-OG-PMAT
dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK (koordynator); dr hab. 

Grzegorz Jarzembski
letni wykład 30 2 25 nie na miejscu

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne 1000-OG-ICT dr Krzysztof Leśniak zimowy laboratorium 30 2 15 nie na miejscu

Data mining dla niezaawansowanych 1000-OG-DM dr Mateusz Topolewski letni laboratorium 30 3 30 nie zdalnie

Pracownia przetwarzania dokumentów 1000-OG-PPD dr Wojciech Bułatek zimowy laboratorium 15 1 15 nie zdalnie

Własna firma - krok po kroku 1100-OG-WFKpK dr Mariusz Czupich zimowy
wykład z elementami 

aktywizującymi
15 2 50 tak* zdalnie

Biznes Plan dla początkujących 1100-OG-BPdP dr Maria Kola-Bezka zimowy
wykład z elementami 

aktywizującymi
15 2 50 tak* zdalnie

Zarządzanie własną karierą 1100-OG-ZarzWlKar dr Monika Maksim letni
konwersatorium 

/zajęcia na moodle
18\12 2

dwie grupy po 

20
tak* część na miejscu, część zdalnie

Projekty UE dla każdego 1100-OG-PUEdK dr Maria Kola-Bezka letni
wykład z elementami 

aktywizującymi
30 2 50 tak* zdalnie

Historia kuchni polskiej 1202-OG-HKP dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK zimowy wykład 30 3 80 nie na miejscu

Polityka zagraniczna Polski w XX w. 1202-OG-PZPXX dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK zimowy wykład 30 3 20 nie na miejscu

Rzymskie cesarzowe: mit i historia 1202-OG-RzC prof. dr hab. Danuta Musiał zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Chrześcijaństwo średniowieczne 1202-OG-CHSR prof. dr hab. Andrzej Radzimiński zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Dzieje cywilizacji w państwach bałtyckich i skandynawskich 1202-OG-K-DCwSB prof. dr hab. Andrzej Radzimiński zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Wczesne średniowiecze na wschodnich obszarach akwenu Morza Bałtyckiego 1202-OG-K-WŚ prof. dr hab. Andrzej Radzimiński zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Archeologia historyczna we współczesnym świecie 1201-OG-AHWS dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK zimowy wykład 30 2 30 nie na miejscu

Milowe kroki w archeologii podwodnej i morskiej 1201-OG-MKAPM dr Mateusz Popek zimowy laboratorium 30 2 100 nie na miejscu

Zrozumieć świat. Geopolityka: wczoraj – dziś – jutro 1202-OG-ZS dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Zrozumieć świat. Geopolityka: wczoraj – dziś – jutro 1202-OG-ZS dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK letni wykład 30 2 100 nie na miejscu

Archeologia w studiach nad dziejami zakonu krzyżackiego 1201-OG-ASDZK dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK letni wykład 30 2 30 nie na miejscu

Od Cesarstwa Rzymskiego do Cesarstwa Bizantyńskiego 1202-OG-OCR prof. dr hab. Szymon Olszaniec letni wykład 30 3 25 nie na miejscu

Polityka zagraniczna Polski w XX w. 1202-OG-PZPXX dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK letni wykład 30 3 20 nie na miejscu

Historia nowożytnej mobilności społeczno-kulturowej w XV-XVIII w. (odkrycia geograficzne, 

podróże, migracje, ekspulsje)
1202-OG-HNM dr hab. Adam Kucharski, prof. UMK letni wykład 30 2 50 nie na miejscu

Historia regionu bałtyckiego 1202-OG-K-HRB prof. dr hab. Andrzej Radzimiński letni wykład 30 2 100 nie na miejscu

Kobieta w średniowiecznej Europie 1202-OG-KSE prof. dr hab. Andrzej Radzimiński letni wykład 30 2 100 nie na miejscu

Królewiec i jego dziedzictwo kulturowe od XIII w. do 1945 r. 1202-OG-KiJDzK prof. dr hab. Wiesław Sieradzan letni wykład 30 2 50 nie na miejscu

Archeologia podwodna Ameryki i Azji 1201-OG-APAA dr Mateusz Popek letni wykład 30 2 100 nie na miejscu

Być jak Bear Grylls! Archeologia doświadczalna - poznaj techniki, które pozwolą ci przetrwać 1201-OG-BGAD dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK letni wykład 30 2 15 nie na miejscu

Od jaskini do światyni, czyli historia architektury oczami archeologa 1201-OG-JSHA dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK letni wykład 30 2 60 nie na miejscu

Muzykoterapia jako metoda wspierania osób starszych 1800-OG-MJEWOS mgr Katarzyna Jaracz zimowy seminaria 15 2 25 nie zdalnie

Zdrowie i ekonomia - wykład interdyscyplinarny 1800-OG-ZIE dr Błażej Łyszczarz letni wykład 15 2 80 nie zdalnie

Klimat kuli ziemskiej i jego zmiany 2800-OG-KKZ prof. dr hab. Rajmund Przybylak zimowy wykład 30 2 90 nie na miejscu

Ekstremalne zdarzenia i katastrofy przyrodnicze 2800-OG-EZKP
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK; dr hab. Paweł Molewski, prof. 

UMK
zimowy wykład 30 2 90 nie na miejscu

Lekarski

Lekarski

Nauki medyczne; Nauki o 

zdrowiu

Nauki medyczne; Nauki o 

zdrowiu

Nauki medyczne; Nauki o 

zdrowiu

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki społeczne
Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania

Nauk o Ziemi i 

Gospodarki 

Przestrzennej

Nauk Historycznych

Matematyki i Informatyki

Nauk o Zdrowiu

Dziedzina nauk 

humanistycznych

Nauki społeczne

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-WPM-AE&callback=g_0a3d1521
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-LWMINOZ&callback=g_d685fae9
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-PWD&callback=g_9deb24b2
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-MWN&callback=g_ff327ffa
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-TTI&callback=g_cde37aee
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1600-OG-NMM&callback=g_ff327ffa
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1000-OG-PMAT&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1000-OG-ICT&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1000-OG-DM&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1000-OG-PPD&callback=g_2314705a
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1100-OG-WFKpK&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1100-OG-BPdP&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1100-OG-ZarzWlKar&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1100-OG-PUEdK&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-HKP&callback=g_205a8f5c
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-PZPXX&callback=g_049e9e9e
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-RzC&callback=g_e3984e2d
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-CHSR&callback=g_a6442e15
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-K-DCwSB&callback=g_64e9358f
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-K-W%C5%9A&callback=g_2c313146
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1201-OG-AHWS&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1201-OG-MKAPM&callback=g_a61af808
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-ZS&callback=g_8dcd1d56
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-ZS&callback=g_8dcd1d56
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1201-OG-ASDZK&callback=g_432c6c46
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-OCR&callback=g_0a6d4ae5
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-PZPXX&callback=g_049e9e9e
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1202-OG-HNM&callback=g_2cd59f8e
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Slow life i nie tylko. Osobliwości regionu kujawsko-pomorskiego 2800-OG-SLIFE dr Czesław Adamiak, dr Anna Dubownik, dr Barbara Szyda letni
wykład/ zajęcia 

terenowe
30 2 45 nie na miejscu

Psychologia kary i więzienia 2751-OG-PKW dr Wiktor Szewczak zimowy wykład 30 2 70 nie zdalnie

Geopolityka Bałkanów Euroazji (od Wschodnich Bałkanów po Azję Środkową) 2751-OG-GBE dr hab. Leszek Kuk prof. UMK zimowy wykład 30 2 70 nie zdalnie

Polityczne uwikłania kinematografii światowej w XX wieku 2751-OG-PUKS dr hab. Michał Strzelecki prof. UMK letni wykład 30 4 70 nie zdalnie

Pandemia drogą do światowego załamania demokracji? 2751-OG-PDSZD prof. dr hab. Roman Bäcker letni wykład 30 2 70 nie zdalnie

Składki na ubezpieczenie społeczne 1300-OG-SUS-FS dr hab. Jacek Wantoch – Rekowski, prof. UMK zimowy wykład 30 4 200 nie na miejscu

Składki na ubezpieczenie społeczne (wykład przeznaczony dla studentów niestacjonarnych) 1300-OG-SUS-FN dr hab. Jacek Wantoch – Rekowski, prof. UMK zimowy wykład 12 4 200 nie na miejscu

Niemcy współczesne – państwo i społeczeństwo 1300-OG-NW-PS-FS prof. dr hab. Danuta Janicka zimowy wykład 30 3 70 nie na miejscu

Spółka czy działalność indywidualna? Wady i zalety różnych form prowadzenia działalności 

gospodarczej 
1300-OG-SDI-FS dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska zimowy wykład 30 2 200 nie na miejscu

Nie daj się zlicytować! - Postawy sądowego postępowania egzekucyjnego 1300-OG-PSP-FS dr Joanna May zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Budynki, budowle i reklamy w przestrzeni 1300-OG-BBR-FS dr hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK; dr Karolina Karpus zimowy wykład 30 2 200 nie na miejscu

Ochrona konkurencji w gospodarce rynkowej 1300-OG-OK-FS
dr hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK; dr Małgorzata 

Szalewska
zimowy wykład 30 2 200 nie na miejscu

Cyberprzestępczość – zagadnienia prawnokarne 1300-OG-CP-ZKP-FS prof. dr hab. Arkadiusz Lach zimowy wykład 20 2 200 nie na miejscu

Prawo w czasach zarazy 1300-OG-PCZ-FS dr Małgorzata Szalewska zimowy wykład 30 2 200 nie na miejscu

Państwo prawa – czym było, jest i może być? Rozwój koncepcji w ujęciu historycznym i 

porównawczym
1300-OG-PP-FS dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK letni wykład 30 2 100 nie na miejscu

Czarownice i złoczyńcy. O prawach i sądach w dawnej Polsce. 1300-OG-CZIZ-FS dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK letni wykład 30 2 200 nie na miejscu

Formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców 1300-OG-FPPP-FS dr Małgorzata Cilak letni wykład 30 2 200 nie na miejscu

Równość i sprawiedliwość? Starożytna myśl prawna 1300-OG-RS-FS dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK letni wykład 20 2 200 nie na miejscu

Jak zapobiegać przestępczości i karać sprawców? Stanowisko nauki i ustawodawstwo XX w. 1300-OG-ZP-KS-FS prof. dr hab. Danuta Janicka letni wykład 30 3 70 nie na miejscu

Paragraf w aptece, czyli jakie zasady rządzą rynkiem farmaceutycznym 1300-OG-PA-RF-FS dr Damian Kaczan letni wykład 30 2 200 nie na miejscu

Prawo o odpadach 1300-OG-PO-FS dr Karolina Karpus letni wykład 30 4 200 nie na miejscu

Doktryny polityczne państwa konstytucyjnego 1300-OG-DP-PK-FS dr hab. Milena Korycka-Zirk, prof. UMK letni wykład 30 4 200 nie na miejscu

Umowa w handlu międzynarodowym – co należy wiedzieć? 1300-OG-UHM-FS dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska letni wykład 20 3 200 nie na miejscu

Teoria i filozofia prawa ochrony środowiska 1300-OG-TFPOS-FS prof. dr hab. Bartosz Rakoczy letni wykład 20 4 200 nie na miejscu

Najsłynniejsze rewolucje świata i ich wpływ na społeczeństwo i prawo 1300-OG-NRS-FS dr Zbigniew Filipiak letni wykład 20 2 200 nie na miejscu

Kręte drogi do nowoczesnego konstytucjonalizmu – USA i wybrane kraje europejskie 1300-OG-KD-NK-FS dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK letni wykład 30 2 100 nie na miejscu

Spór o rolę religii w państwie 1300-OG-SRRP-FS dr Wojciech Włoch letni wykład 20 2 200 nie na miejscu

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i… że Cię uwzględnię w testamencie…” – 

problemy prawa rodzinnego i spadkowego
1300-OG-SMW-FS

dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK; dr Tomasz Jasiakiewicz; 

dr Ewa Kabza
letni wykład 30 3 200 nie na miejscu

Najsłynniejsze sprawy w historii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych 1300-OG-NS-FS dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK letni wykład 30 2 200 nie na miejscu

Aktualia sztuki 1401-OG-ASZ-Z-DM prof. dr hab. Wiesław Smużny zimowy wykład 30 2 120 nie zdalnie

Antropologia sztuki 1401-OG-ASZ-3Z-S1 dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK zimowy wykład 30 2 30 nie zdalnie

Sztuka Natury - rzecz o fotografii i filmie przyrodniczym 1402-OG-SzN-Z dr hab. Adam Adamski, prof. UMK zimowy ćwiczenia 30 2 12 nie na miejscu

Fotografia dokumentalna 1400-OG-FDO-Z mgr Dariusz Bódgał zimowy ćwiczenia 30 3 24 nie na miejscu

Wizualizacja architektury 3D 1400-OG-W3D-Z mgr Adam Moch zimowy ćwiczenia 30 2 9 nie na miejscu

Dokumentacja fotograficzna badań naukowych 1400-OG-DF-L dr hab. Adam Adamski, prof. UMK letni ćwiczenia 30 2 12 nie na miejscu

Współczesna sztuka afrykańska - wybrane zagadnienia 1400-OG-WSzA-L mgr Małgorzata Baka letni konwersatorium 30 2 30 nie na miejscu

Numizmatyka i medalierstwo od czasu reformy monetarnej Karola Wielkiego 1402-OG-NIM dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK letni wykład 30 2 50 nie na miejscu

Antropologia karnawału 1401-OG-AKR-L-DX dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK letni wykład 30 2 30 nie zdalnie

Topografia i archeologia miejsc ewangelicznych 1500-OG-TAEW o. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK zimowy wykład 30 2 80 nie na miejscu

“Biblio – Ojczyzno moja”. Wprowadzenie w lekturę Biblii 1500-OG-BOJCZ ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki zimowy wykład 30 2 60 nie na miejscu

Dekalog – droga ku wolności 1500-OG-DEK ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK zimowy wykład 30 2 50 nie na miejscu

Słynne biblijne romanse 1500-OG-SBR ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Relacje nauka – wiara: konflikt czy współistnienie? 1500-OG-RNWK ks. prof. dr hab. Piotr Roszak; prof. dr hab. Grzegorz Karwasz zimowy wykład 30 3 100 nie na miejscu

Duchowość młodzieży 1500-OG-DML ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

„Kiedy kocham gram o wszystko”. Teologiczne prowokacje piosenek Wojciecha Młynarskiego 1500-OG-KGW ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat zimowy wykład 30 2 100 nie na miejscu

Nauka społeczna w Biblii 1500-OG-NSP ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK zimowy wykład 30 2 50 nie na miejscu

Model solidarnego społeczeństwa w nauczaniu społecznym Kościoła 1500-OG-MSSK ks. prof. dr hab. Janusz Szulist letni wykład 30 3 100 nie na miejscu

Nauki humanistyczne; 

Nauki teologiczne
Biblia a sztuka: teologiczne podstawy kultury 1500-OG-BSZT ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki letni wykład 30 2 60 nie na miejscu

Rodzina w nauczania Jana Pawła II 1500-OG-RDJP ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK letni wykład 30 2 50 nie na miejscu
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Dawid i kryzys męskości. Przeobrażenia mężczyzny w Księgach Samuela 1500-OG- DKM ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski letni wykład 30 2 100 nie na miejscu

On i Ona. Komunikacja w związku 1500-OG-OIOK dr Krzysztof Pilarz letni wykład 30 2 250 nie na miejscu

Nauki humanistyczne Archeologia chrześcijańska Bliskiego i Środkowego Wschodu 1500-OG-ARBW o. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK letni wykład 30 2 80 nie na miejscu

Chór akademicki 4000-CHOR prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński zimowy ćwiczenia 90 3 50 nie na miejscu

Chór akademicki 4000-CHOR prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński letni ćwiczenia 90 3 50 nie na miejscu

Chór Collegium Medicum 1800-CHOR-CM prof. dr hab. Janusz Stanecki zimowy ćwiczenia 90 3 50 nie na miejscu

Chór Collegium Medicum 1800-CHOR-CM prof. dr hab. Janusz Stanecki letni ćwiczenia 90 3 50 nie zdalnie

Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej 9000-OG-BK-RK-TSA mgr Izabela Rutkowska zimowy ćwiczenia 15 1 18 nie na miejscu

Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery 9000-OG-BK-RK-PP mgr Ewa Banaszak zimowy ćwiczenia 15 1 24 nie na miejscu

Wystąpienia publiczne 9000-OG-BK-RK-WP mgr Ewelina Kruźlak zimowy ćwiczenia 15 1 18 nie na miejscu

Rozwiń swoje kompetencje – Jak się zmotywować i osiągać cele 9000-OG-BK-RK-MC mgr Katarzyna Jagiełka zimowy ćwiczenia 15 1 25 nie na miejscu

Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery 9000-OG-BK-RK-PP mgr Ewa Banaszak letni ćwiczenia 15 1 24 nie na miejscu

Rozwiń swoje kompetencje – Jak się zmotywować i osiągać cele 9000-OG-BK-RK-MC mgr Katarzyna Jagiełka letni ćwiczenia 15 1 25 nie na miejscu

Zarządzanie zespołem i projektem 9000-OG-BK-RK-ZZP mgr Izabela Rutkowska letni ćwiczenia 15 1 18 nie na miejscu

Chór CM

Akademickie Centrum 

Kultury i Sztuki "Od 

Nowa"

Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne

Nauki społeczne

Nauki teologiczne

Teologiczny

*wymagana znajomość języka polskiego                    **w sytuacji epidemii

Biuro Karier

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1500-OG-DKM&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1500-OG-OiO&callback=g_63a8e885
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1500-OG-ARBW&callback=g_3f350b74
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=4000-CHOR&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=4000-CHOR&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1800-OG-CHOR-CM-Z&callback=g_28cdd848
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1800-OG-CHOR-CM&callback=g_28cdd848
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=9000-OG-BK-RK-TSA&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=9000-OG-BK-RK-PP&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=9000-OG-BK-RK-WP&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=9000-OG-BK-RK-PZRK&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=9000-OG-BK-RK-PP&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=9000-OG-BK-RK-PZRK&callback=g_a83878c1
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=9000-OG-BK-RK-ZZP&callback=g_a83878c1

