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BIULETYN WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UW
Nr 3/2018, 19 marca 2018 r. 

1. Wydarzenia
Przyszłe

· Dzień Otwarty UW: 21 kwietnia 2018 r.

Minione

· „ZOO - schronienie czy więzienie?” – spotkanie Koła Animal Studies: 8
marca 2018 r.
· PrismWeek Warszawa – spotkanie Koła „ALEA”: 10 marca 2018 r.
· „Granie bez prądu – z czym zasiąść do stołu?” – spotkanie Koła „ALEA”:
12 marca 2018 r.
· „Jesień superbohaterów” – spotkanie koła Cięcie: 13 marca 2018 r.
· Debata: „Millenialsi. Intelektualistki”: 15 marca 2018 r.

2. Publikacje

· Zakończenie projektu badawczego Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w
dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości

3. Zaproszenia na spotkania / Call for papers

· Debata Lelewelowska. Sto lat tymczasowości: 20 marca 2018 r, NIH w
Warszawie
· Konferencja: „TEPEN, International Conference on Theoretical and
Empirical Perspectives on Events and Narratives in Language” (UŁ, 11–12
maja 2018 r.); termin zgłoszeń: 31 marca 2018 r. 
· Akademia dyplomanta (blok I) – warsztaty w ramach projektu „Aplikacyjne
prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”: zapisy do 22 marca 2018 r.

4. Popularyzacja

· Prof. Katarzyna Jerzak: spotkanie z Sabiną Baral, autorką „Zapisków z
wygnania”: 4 marca 2018 r.
· Mgr Katarzyna Jasińska-Zdun: 2000. rocznica śmierci Owidiusza w Teatrze
Polskim; 15 marca 2018 r. (zdjęcia)
· Dr Künnej Takaahaj odznaczona medalem im. Wacława Sieroszewskiego
· Dr Ewa Majewska: „Solidarność jako kontrpubliczność”; 22 marca 2018 r.
· Projekt prof. Katarzyny Marciniak „Our Mythical Childhood” – prezentacja
na stronie UE

5. Informacje wewnętrzne

· Rada Wydziału: 22 marca 2018 r., Kolegium Artes Liberales
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·     Rada Wydziału: 22 marca 2018 r., Kolegium Artes Liberales
·     Trzecia edycja konkursu „Dyplomy dla Warszawy”. Termin zgłoszenia: 30
marca 2018 r.
·     Letnie Kolegium Polsko-Austriackie dla studentów. Termin zgłoszenia: 27
kwietnia 2018 r. 
·     Propozycja nowego podziału na dziedziny i dyscypliny. 
·     Pisemne przetargi na samochody osobowe; termin składania ofert: 20 i 21
marca 2018 r. 
·     Nowe wzory kwestionariuszy osobowych
·     Praktyki dla studentów i absolwentów Wydziału „Artes Liberales” w
jednostkach i spółkach miejskich (więcej informacji udziela dr Przemysław
Kordos)
·     Miejski Informator Studencki – wydawnictwo przygotowane przez Urząd m.
st. Warszawy do rozpowszechniania wśród studentów warszawskich uczelni.

6.     Strona www Wydziału
 
Na stronie www. utworzona została podstrona Szybkie kontakty: znajdują się
tam informacje kontaktowe pomocne w przypadku powiadomienia Dziekanatu
w sprawie odwołania zajęć, odwołania dyżury, zmian godzin lub miejsca
dyżuru albo kontakt do informatyków w sprawie działania sprzętu
multimedialnego.
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