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Przedmioty ogólnouniwersyteckie i
lektoraty
The Loboc River in Bohol, Philippines.

Przygotował: L. Czechowski

Lektoraty
Język angielski spełnia obecnie rolę języka ogólnoświatowego, w
którym możesz porozumiewać się praktycznie na całym świecie.
Będziesz musiał go używać także podczas studiów, na pewno trafisz na
podręczniki i literaturę fachową w tym języku. Dlatego ten język warto
znać dobrze.
Jeśli już znasz angielski, to pomyśl o innych językach. Stare przysłowie
mówi, że znajomość każdego obcego języka, jest jak dodatkowy fach.
Warto więc wykorzystać możliwość i nauczyć się także innych
języków!
Mapa: kraje, gdzie język angielski jest jednym z języków oficjalnych lub jest w
powszechnym użyciu.
Poniżej: przykłady pisma chińskiego i devanagari (Indie)
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Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUNy)
Absolwent uniwersytetu powinien być kimś więcej niż
specjalistą w wąskiej dziedzinie. Dlatego w ramach studiów
musisz zaliczyć kilka przedmiotów ogólnouniwersyteckich.
Przedmioty te możesz wybrać sam z ponad stu kursów
oferowanych przez różne wydziały. Ponieważ nasze studia
mają charakter przyrodniczy, musisz wybrać przedmioty z
grupy humanistyczno-społecznych. Są tutaj zajęcia
prowadzone w sposób klasyczny (w sali) jak i przez Internet.
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji. Na stronach
Uniwersytetu, wydziałów i COME znajdziesz o wiele więcej
propozycji. Na pewno znajdziesz coś dla siebie interesującego.

Jeśli interesujesz się kulturą antyczną, to
możesz wybrać wykłady poświęcone greckiej
mitologii lub greckiej architekturze.
Ilustracje:
Wenus z Milo (obecnie w Luwrze, public domain)
Rysunek akropol w Atenach, ilustracja z encyklopedii
niemieckiej z 1891 r. pod redakcją J. Kurschnera, public
domain).
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Bardzo przydatne mogą być kursy prawa. Znajdziesz wykłady o
obecnym prawie w Polsce jak i o „common law” wywodzącym się z
innej tradycji prawnej i obowiązującym w USA i krajach byłego
Imperium Brytyjskiego.
Ilustracje:
Kodeks Hammurabiego, fragment na tabliczce glinianej, pierwszy spisany kodeks prawny
(wg Marie-Lan Nguyen public domain)
Sir William Blackstone komentator prawa brytyjskiego (wg obrazu Thomas
Gainsborough, public domain)
Kodeks cywilny Napoleona - okladka (public domain)

Nauka pięknej polszczyzny też zawsze może się przydać.
Skany pierwszego wydania Pana Tadeusza (public domain)
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A może wybierzesz wykład o Twoim ulubionym zespole
muzycznym?
Są też wykłady o życiu bohemy w Paryżu w XIX wieku
Ilustracje:
członkowie zespołu The Beatles w 1964 r. (Biblioteka Kongresu Stanów
Zjednoczonych, cph.3c11094.public domain)
i obraz impresjonisty C. Pissarro (public domain)

Poszukaj dla siebie wykładu ogólnouniwersyteckiego:
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2014-OG-UN

Na stronach COME (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW)
znajdziesz kursy przez Internet. Na przykład:
http://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=180
http://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=11
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