
Nauki biologiczne I rok 

Przedmioty Wykładowca Kontakt 

Journal Club (j. angielski specjalistyczny) prof. dr hab. M. Konarzewski https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/marek-konarzewski-33/ 

Wybrane metody pomiarowe i statystyczne 

w naukach ścisłych i przyrodniczych 

dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/piotr-jadwiszczak-29/ 

dr hab. Paweł Brzęk https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/pawel-brzek-10/ 

Przedmiot podstawowy prof. dr hab. Andrzej Górniak  https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/andrzej-gorniak-24/  

prof. dr hab. Jan R. E. Taylor   https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/jan-r-e-taylor-74/  

dr hab. Magdalena Grabowska, prof. UwB https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/magdalena-grabowska-25/  

dr hab. Andrzej Gębczyński 

dr hab. Maciej Karpowicz 

https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/andrzej-gebczynski-22/ 

https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/maciej-karpowicz-32/  

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Izabela Święcicka  https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/izabela-swiecicka-71/  

dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB 

dr hab. Paweł Brzęk 

https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/marcin-sielezniew-65/ 

https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/pawel-brzek-10/ 

dr hab. Maciej Karpowicz https://biologia.uwb.edu.pl/pracownicy/maciej-karpowicz-32/  

 

Nauki chemiczne I rok 

Przedmioty Wykładowca Kontakt 

Journal Club (j. angielski specjalistyczny) dr hab. Izabella Jastrzębska, prof. UwB  https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/izabella-jastrzebska-23/ 

Wybrane metody pomiarowe i statystyczne 

w naukach ścisłych i przyrodniczych 

dr hab. Artur Ratkiewicz https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/artur-ratkiewicz-1/ 

  

Przedmiot podstawowy prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/beata-godlewska-zylkiewicz-49/  

prof. dr hab. Krzysztof Winkler https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/krzysztof-winkler-59/  

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/beata-godlewska-zylkiewicz-49/ 
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Nauki fizyczne I rok 

Przedmioty Wykładowca Kontakt 

Journal Club (j. angielski specjalistyczny) prof. dr hab. Andrzej Maziewski https://physics.uwb.edu.pl/wf/?pracownik=andrzej-maziewski  

Wybrane metody pomiarowe i statystyczne 

w naukach ścisłych i przyrodniczych 

dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB https://physics.uwb.edu.pl/wf/?pracownik=katarzyna-recko  

dr hab. Zbigniew Hasiewicz https://physics.uwb.edu.pl/wf/?pracownik=zbigniew-hasiewicz  

Przedmiot podstawowy dr hab. Luba Uba, prof. UwB https://physics.uwb.edu.pl/wf/?pracownik=luba-uba  

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Krzysztof Szymański 

dr hab. Tomasz Karpiuk 

https://physics.uwb.edu.pl/wf/?pracownik=krzysztof-szymanski  

https://physics.uwb.edu.pl/wf/?pracownik=tomasz-karpiuk  

 

Przedmioty wspólne  I rok 

Przedmioty Wykładowca Kontakt 

Prawo autorskie i ochrona własności 

intelektualnej 

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz   
https://prawo.uwb.edu.pl/prof-zw-dr-hab-joanna-sienczylo-

chlabicz  

Komunikowanie w dyskursie naukowym* dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB   http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=

115&Itemid=113  

Zarządzanie czasem* dr Mariusz Citkowski https://iz.uwb.edu.pl/mariusz-citkowski   

Sztuka retoryki* prof. dr hab. Jolanta Sztachelska  https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/prof-dr-hab-jolanta-sztachelska/  

Dydaktyka szkoły wyższej 

dr hab. Izabella Jastrzębska, prof. UwB  https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/izabella-jastrzebska-23/ 

Formy finansowania nauk ścisłych                   

i przyrodniczych  

Przygotowanie plakatu i sztuka prezentacji 

* Przedmioty zadeklarowane przez doktorantów 
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