
Wykłady fakultatywne 

studia trzeciego stopnia, rok akademicki 2018/2019 

filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia 

 

Semestr zimowy 
 

FILOZOFIA 
 

 

dr hab. Paweł Bytniewski 

Michel Foucault: literatura a epistemologia 
 

dr hab. Maciej Kociuba 

Kryzys cywilizacji zachodniej 

 

prof. dr hab. Teresa Pękala 

Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura 
 

 

NAUKI O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 

 

dr hab. Paweł Bytniewski 

Michel Foucault: literatura a epistemologia 
 

dr hab. Maciej Kociuba 

Kryzys cywilizacji zachodniej 

 

 

SOCJOLOGIA 
  

 

 
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym  
Problemy mobilności społecznej i migracji 

 
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym  
Migracje edukacyjne młodzieży – trendy i wartość dodana 

 

dr hab. Paweł Bytniewski 

Michel Foucault: literatura a epistemologia 
 

 

 

 

 

 

 



Wykłady fakultatywne 

studia trzeciego stopnia, rok akademicki 2018/2019 

filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia 

 

Semestr letni 
 

FILOZOFIA 
 

dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof nadzw. 

Czy " medycyna alternatywna" może być konkurencją dla zawodu lekarza? Naukowa analiza 

argumentów " za" i "przeciw" 
 

dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof nadzw. 

Czy współczesna medycyna szkodzi naszemu zdrowiu ? Analiza współczesnych ruchów 

antymedycznych. 

 

dr hab. Jacek  urczyński 

Filozofia w Matrixie 

 

dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska 

Intersubiektywność, obiektywność i racjonalność jako społeczne kwalifikacje wiedzy 

 

dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. 

Reprezentacje rozszerzone 

 

 
 

NAUKI O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 
 

dr hab. Jacek  urczyński 

Filozofia w Matrixie 

 
dr hab. Andrzej Kapusta 

Transformacja osobowa – podejście interdyscyplinarne 

 

dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska 

Intersubiektywność, obiektywność i racjonalność jako społeczne kwalifikacje wiedzy 

 
dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. 

Reprezentacje rozszerzone 

 

 

 

 

 

 



SOCJOLOGIA 
  

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym  
Współczesne dylematy migracji 

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym  
Społeczna przestrzeń miasta 
 

dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof nadzw. 

Czy "medycyna alternatywna" może być konkurencją dla zawodu lekarza? Naukowa analiza 

argumentów " za" i "przeciw" 

 

dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof nadzw. 

Czy współczesna medycyna szkodzi naszemu zdrowiu? Analiza współczesnych ruchów 

antymedycznych. 
 

dr hab. Jacek  urczyński 

Filozofia w Matrixie 
 

dr hab. Jacek  urczyński 

Kapitalizm kognitywny - ujęcie krytyczne 
 

dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska 

Intersubiektywność, obiektywność i racjonalność jako społeczne kwalifikacje wiedzy 

 

dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. 

Reprezentacje rozszerzone 


