
Uwaga studenci!!! 
Zajęcia z Zakładu Teorii i Historii Sztuki prowadzone przez dra Kazimierza Piotrowskiego 
odbędą się według podziału do normy 50 osób na grupy (kierunki) ze wzglądu na zalecenia w 
przeciwdziałaniu Covid 19: 

12 X (poniedziałek) 
Aktualia sztuki I: 

g. 19 – 19.45 w Auli Centrum Promocji Mody (CPM):  

Malarstwo I rok  (21 osób) 

Rzeźba I rok (6 osób) 

Grafika I rok (12 osób)  

Biżuteria (TiU) (10 osób) 

g. 19.45 – 20.30 w Auli CPM: 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III rok (42 osoby) 

Projektowanie ubioru (TiU) (8 osób o nazwiskach od litery B do litery K) 

13 X  
Malarstwo współczesne: 

g. 12.30 – 13.15 w Sali 115 (6 osób o nazwiskach od litery D do litery L) 

g. 13.15 – 14.00 w Sali 115 (6 osób o nazwiskach od litery R do litery W) 

Proseminarium (zapisy) dla wszystkich zainteresowanych: 

g. 14.00 – 15.30 w Sali tzw. Vip Room w CPM (pytać w portierni CPM o lokalizację Sali) 

Filozofia: 

g. 16.30 – 17.15 w Auli CPM:  

Malarstwo IV rok   (8 osób) 

Grafika IV rok (31 osób) 

Projekty wizualne (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I rok II st.) (10 osób) 



g. 17.15 – 18.00 w Auli CPM: 

Rzeźba I rok II st.  (5 osób) 

Tkanina i ubiór I rok II st. (38)  

Estetyka: 

g. 18.00 – 18.45 w Auli CPM:  

Malarstwo II rok (21 osób) 

Techniki teatralne (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I rok I st.) (19 osób) 
 
Animacja (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I rok I st.) (10 osób) 

g. 18.45 – 19.30 w Auli CPM: 

Grafika II rok (38 osób) 
 
Fotografia i Multimedia II rok (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I st.)  
(9 osób) 

Rzeźba III rok (2 osoby) 

Następne informacje o zajęciach dra Kazimierza Piotrowskiego w dniach 19 – 20 X zostaną 
podane w osobnym komunikacie w Wirtualnym Dziekanacie.  

 


