
Harmonogram wykładów 

rok akademicki 2022/2023 
semestr 1 (zimowy) 

 

Data Godziny Blok/Zajęcia Miejsce Prowadzący 

Obowiązkowe 

Systematyka i ewolucjonizm (1) 

Część 1, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN – Muzeum Przyrodnicze ul. Św. Sebastiana 9 dr hab. Łukasz Kajtoch 

16.11.2022 
(środa) 

1000-1130 Taksonomia, systematyka, nomenklatura zoologiczna  
Muzeum 
ISEZ 

PAN  
dr hab. Łukasz Przybyłowicz 

Przerwa 

1145-1315 Podstawy archeozoologii 
Muzeum 

ISEZ 

PAN 

dr hab. Jarosław Wilczyński 

Przerwa 

1330-1500 Dowody paleontologiczne na ewolucję bezkręgowców 
Muzeum 

ISEZ 

PAN  
dr Kornelia Skibińska 

24.11.2022 
(czwartek) 

1000-1130 Hybrydyzacja wśród zwierząt – zjawisko i konsekwencje 
Muzeum 
ISEZ 

PAN  
dr hab. Łukasz Kajtoch 

Przerwa 

1145-1315 Ewolucja opieki rodzicielskiej 
Muzeum 

ISEZ 

PAN 

dr Aneta Arct 

Część 2, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul Lubicz 46, Kraków dr hab. R. Stachowicz-Rybka 

01.12.2022 
(czwartek) 

1000-1200 
Podstawy klasycznej systematyki roślin na przykładzie 
roślin naczyniowych, zajęcia w zielniku roślin 
naczyniowych 

IB PAN 

sala 
błękitna 

i zielnik 

dr hab. Beata Paszko 

Przerwa 



1210-1410 Filogenetyka molekularna  
IB PAN 

sala 

błękitna 
dr Tomasz Suchan 

08.12.2022 
(czwartek) 

1000-1130 
Nowoczesne metody badań metabolomicznych w świetle 
ewolucjonizmu i systematyki organizmów żywych  

IB PAN 

sala 

błękitna 

dr Michał Adamski 

Przerwa 

1145-1315 
Taksonomia zintegrowana jako nowoczesna i 
interdyscyplinarna dyscyplina naukowa  

IB PAN 

sala 

błękitna 

dr Karina Wilk 

Filozofia (2) 

od 18.11.2022 r., następnie w każdy kolejny piątek (30 h) online prof. dr hab. Piotr Mróz 

 

 
 
(1) Egzamin z przedmiotu Systematyka i ewolucjonizm, który będzie prowadzony przez, ISEZ PAN i IB PAN odbędzie się 15.12.2022 
o godz. 10:00 w formie online.  
Przygotowane zostanie około 35 pytań testowych (test wyboru jednokrotnego, wielokrotnego i pytania opisowe). Odpowiedzi będą 
oceniane.  
Test egzaminacyjny będzie zawierał pytania otwarte i zamknięte - jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, punktowane wg 
według skali punktowej zawartej w regulaminie i sylabusie: 
a) za prawidłową odpowiedź w pytaniu otwartym - 2 punkty; 
b) za prawidłową odpowiedź na pytanie jednokrotnego wyboru - 1 punkt; 
c) za prawidłową odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru - 0,5 punktu za każdą cząstkową poprawną odpowiedź. 
Przy każdym pytaniu testowym znajdzie się informacja czy pytanie jest jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru.  
Czas trwania egzaminu 60 minut. 
 
(2)Na przedmiot Filozofia przewidziane jest 30 godzin zajęć; ocena bierze pod uwagę zrozumienie poruszanych problemów, egzamin 
ustny, odpowiada się na dwa pytania z zakresu omawianego na zajęciach.  
 


