
Wykaz kursów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez jednostki  

w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18  

dla studentów stacjonarnych 

-KURSY URUCHOMIONE z brakiem wolnych miejsc!!! 
 

 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Wychowaniu: 

1. Wybór partnera i praca nad związkiem, dr Wiesława Kogut - wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc – 75, termin: od 27.03.2018, wtorek 18:00, s. 416 (ul. Ingardena 4) 

 

Kursy proponowane przez Katedrę Psychologii: 

2. Psychologiczne wyzwania współczesności, dr Anna Tylikowska - wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 80, termin: od 21.03.2018, środa 18, s. 244 

 

Kursy proponowane przez Instytut Informatyki: 

3. Computer Adaptive Testing, Theory and Practice, dr hab. Prof. UP Martin Malcik – wykład zdalny  

w języku angielskim; limit miejsc – 30 

 

Kursy proponowane przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej: 

4. Efekty oddziaływania mediów, dr Rafał Klepka – wykład zdalny w języku polskim, limit miejsc - 40 

5. Medialne obrazy zjawisk społecznych, dr Rafał Klepka - wykład zdalny w języku polskim, limit 

miejsc - 40 

6. Relacjonowanie polityki przez media, dr Rafał Klepka – wykład zdalny w języku polskim, limit 

miejsc - 40 

7. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka, wykład zdalny w języku polskim, 

limit miejsc - 20 

8. Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole, dr Ewelina Włodarczyk – wykład zdalny w języku polskim, 

limit miejsc – 30 

9. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład zdalny  

w języku polskim, limit miejsc – 30 

10. Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności w Internecie, mgr Paulina Motylińska – wykład 

zdalny w języku polskim, limit miejsc – 35 

11. Dubai-the city with future but without past?,  dr Rafał Klepka – wykład zdalny w języku angielskim, 

limit miejsc – 40 

12. Media coverage or war?, dr Rafał Klepka – wykład zdalny w języku angielskim, limit miejsc – 40 

13. Mediatization of  politics?, dr Rafał Klepka – wykład zdalny w języku angielskim, limit miejsc – 40 

14. The keys to Effective Communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład zdalny w języku 

angielskim, limit miejsc – 40 

15. Media – przyjaciel czy wróg?, dr Emilia Musiał - wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

20, termin: od 21.03.2018, środa 18, s. 324 

 

 

 

 

 


