
kierunek kod przedmiotu tytuł koordynator(zy) typ zajęć sposób zaliczenia termin 

antropozoologia 3700-AZ-FAK-PMN

Podstawy metodologii naukowej dla 

każdego dr Łukasz Wojciechowski Konwersatorium zaliczenie 01.02.2023 godz. 11.00 sala 11

antropozoologia 3700-AZ-FAK-WSP Wprowadzenie do systemu prawa dr hab. Anna Rossmanith Wykład konwersatoryjny egzamin ustny na ostatnich zajęciach 23.01.2023 godz. 18.30-20.00

antropozoologia 3700-AZ-L2-5-TPSZZ

Techniki psychometryczne w selekcji i 

ocenie zachowania zwierząt prof. dr hab. Klaudia Modlińska Wykład egzamin egzamin 02.02.2023 o godz. 15.00

antropozoologia 3700-AZ-L2-6-PPZ Poznawcza psychologia zwierząt dr Magdalena Tilszer Konwersatorium

omówienie zaliczeń na ostatnicz zajeciach lub 

uzupełniajaca praca zaliczeniowa termin przesłania pracy do 9.02.2023

antropozoologia 3700-AZ-L2-7-OZBK

Ochrona zwierząt w biologii 

konserwatorskiej prof. dr hab. Joanna Pijanowska Ćwiczenia egzamin 27 stycznia 10:30, sala 2A Wydział Biologii

antropozoologia 3700-AZ-L2-8-PP Podstawy neurobiologii

dr hab. Magdalena Markowska  

dr  Robert Meronka Wykład egzamin pisemy 3.02.2023 godz. 13.00 sala 201A

antropozoologia 3700-AZ-L2-9-PRYM Prymatologia dr Thurston Hicks Konwersatorium zaliczenie termin uzgodniony z prowadzącym

antropozoologia 3700-AZ-L3-12-KOG Kognitywistyka mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki Wykład  testu on-line test aktywny do końca sesji

antropozoologia 3700-AZ-L3-1-FS Filozofia środowiskowa dr Justyna Schollenberger Konwersatorium zaliczenie termin uzgodniony z prowadzącym

antropozoologia 3700-AZ-L3-3-POMW

Podstawy opieki medycznej nad 

zwierzętami z elementami medycyny 

weterynaryjnej dr Ewa Mierzejewska Ćwiczenia egzamin pisemny 31.01.2023 godz 9.45.

antropozoologia 3700-AZ-L3-4-NP Neuropsychologia dr Ewa Malinowska Wykład zaliczenie w postaci testu na ostatnich zajęciach (26.01.2023)

antropozoologia 3700-AZ-L3-5-ZRWT

Zwierzęta w religiach, wierzeniach i 

tradycjach prof. dr hab. Stanisław Rabiej Konwersatorium zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach (24.01.2023)

antropozoologia 3700-AZ-L3-6-PE Psychologia ewolucyjna dr hab. Jerzy Osiński Ćwiczenia zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach 

antropozoologia 3700-AZ-L3-7-WBAP

Warsztat badawczy antropozoologa w 

praktyce dr Gabriela Jarzębowska Warsztaty

zaliczenie na ocenę  - omówione na ostatnim 

spotkaniu omówione na ostatnim spotkaniu 

antropozoologia 3700-AZ-L3-8-ZBN Zwierzęta w badaniach naukowych prof. dr hab. Andrzej Elżanowski Ćwiczenia zaliczenie termin uzgodniony z prowadzącym

antropozoologia 3700-AZ-L3-9-BE Bioetyka mgr Joanna Wysocka-Andrusiewicz Konwersatorium

kolokwium końcowe 

(40% punktów oceny końcowej)

platformie Kampus przez 48h, 

od 1.02..2023 (g. 00.00) do 2.02.2023 (g. 23.59).

antropozoologia Ekologia behawioralna dr Barbara Pietrzak część wykładowa Egzamin 30.01.2023, godz. 9.00 sala 2A Wydział Biologii

antropozoologia 3700-AZm-L1-2-ET Etologia zwierząt

dr Jan Jedlikowski  

dr Barbara Pietrzak Ćwiczenia wyjazd terenowy pierwsza grupa 6-9 luty, druga grupa 9-12 luty

antropozoologia 3700-AZm-L1-4-WP Wprowadzenie do psychologii dr hab. Jerzy Osiński Wykład egzamin 03.02.2023 , godz. 10.00 sala 98.

antropozoologia 3700-AZm-L1-5-MOAZ Metoda opisu i analizy zachowania prof. dr hab. Klaudia Modlińska Wykład egzamin 01.02.2023 o godz. 14.00

antropozoologia 3700-AZm-L1-8-PFZ Podstawy fizjologii zwierząt

dr hab. Magdalena Markowska  

dr  Robert Meronka Wykład egzamin pisemny 02.02 2023 godz. 15.15 sala 201A

Terminy zaliczeń i egzaminow w sesji zimowej 2022/23

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2023
Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 15 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale "Artes Liberales"


