MODUŁ KOMPLEMENTARNY – typy drożności
KULTUROZNAWSTWO koordynator dr Marcin Kowalczyk
Drożność bezpośrednia:








Kierunki humanistyczne (etnologia, filologia, filologia polska, historia, historia sztuki)
Edukacja Artystyczna
Nauki o Rodzinie (specjalności/ obszary studiów związane z arteterapią, animacją kulturalną,
animacją społeczną itp.)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Europeistyka
Pedagogika (specjalności/ obszary studiów związane z arteterapią, animacją kulturalną,
animacją społeczną itp.)
Socjologia

Drożność z modułem komplementarnym:
Absolwenci pozostałych kierunków studiów I stopnia oraz absolwenci uczelni zagranicznych
zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz zaliczenia czterech grup zagadnień w ramach
modułu komplementarnego.
Wykaz przedmiotów na kierunku „kulturoznawstwo” sugerowanych do określenia grup zagadnień dla
realizacji modułu komplementarnego:
A. Wstęp do kulturoznawstwa,
B. Wiedza o sztuce i literaturze,
C.

Animacja i organizacja kultury,

D. Komunikacja społeczna i kulturowa.

TURYSTYKA I REKREACJA koordynator mgr Mariusz Barczak
Drożność bezpośrednia:



















Geografia
Wychowanie Fizyczne
Sport
Kosmetologia
Fizjoterapia
Zarządzanie, Ekonomia (specjalności turystyczne)
Ochrona Dóbr Kultury
Administracja
Rolnictwo
Pedagogika
Edukacja Artystyczna
Socjologia
Nauki o Rodzinie
Stosunki Międzynarodowe
Kulturoznawstwo
Europeistyka
Ekonomia
Logistyka








Zarządzanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka Przestrzenna
Dietetyka
Towaroznawstwo
Finanse i Rachunkowość

Drożność z modułem komplementarnym:
Absolwenci pozostałych kierunków studiów I stopnia oraz absolwenci uczelni zagranicznych
zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz zaliczenia czterech grup zagadnień w ramach
modułu komplementarnego.
Wykaz przedmiotów na kierunku „turystyka i rekreacja” sugerowanych do określenia grup zagadnień
dla realizacji modułu komplementarnego:
A. Podstawy hotelarstwa,
B. Podstawy żywienia,
C.

Podstawy turystyki

D. Podstawy rekreacji.

EKONOMIA koordynator mgr Teresa Mądrzak
Drożność bezpośrednia:








Finanse i Rachunkowość
Towaroznawstwo
Logistyka
Informatyka i Ekonometria
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Gospodarka Przestrzenna
Zarządzanie

Drożność z modułem komplementarnym:
Absolwenci pozostałych kierunków studiów I stopnia oraz absolwenci uczelni zagranicznych
zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz zaliczenia czterech grup zagadnień w ramach
modułu komplementarnego.
Wykaz przedmiotów na kierunku „ekonomia” sugerowanych do określenia grup zagadnień dla
realizacji modułu komplementarnego:
A. Mikroekonomia,
B. Podstawy makroekonomii,
C.

Rachunkowość,

D. Statystyka.

MECHATRONIKA koordynator mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
Drożność bezpośrednia:




Automatyka i robotyka
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja












Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria materiałowa
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Elektronika
Mechanika
Teleinformatyka

Drożność z modułem komplementarnym:
Absolwenci pozostałych kierunków studiów I stopnia oraz absolwenci uczelni zagranicznych
zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz zaliczenia czterech grup zagadnień w ramach
modułu komplementarnego.
Wykaz przedmiotów na kierunku „mechatronika” sugerowanych do określenia grup zagadnień dla
realizacji modułu komplementarnego:
A. Podstawy programowania,
B. Fizyka,
C.

Przetwarzanie sygnałów i metrologia,

D. Podstawy elektroniki i elektrotechniki.

