
Wykaz kursów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez jednostki  

w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18  

dla studentów stacjonarnych 

-KURSY URUCHOMIONE z wolnymi miejscami!!! 
 

 

Kursy proponowane przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej: 

1. Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki – wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc - 40, termin: od 20.03.2018 , wtorek 18:00, s. 306 

2. Historia punku w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977 – 1989, dr Remigiusz Kasprzycki -  

wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 40, termin: od 21.03.2018, środa 18:00, s. 306 

3. Dywersja, sabotaż i terroryzm polityczny a destabilizacja bezpieczeństwa państwa. Wstęp do analizy 

zagadnienia, dr Paweł Skorut – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 40, termin: od 

20.03.2018, wtorek 18:00, s. 201N 

4. Edukacja kreatywna, dr Ewelina Włodarczyk – wykład zdalny w języku polskim, limit miejsc – 30 

5. Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dr Ewelina Włodarczyk – wykład zdalny  

w języku polskim, limit miejsc – 30 

6. Autorskie programy nauczania, dr Ewelina Włodarczyk – wykład zdalny w języku polskim, limit 

miejsc – 30 

7. Metodyka pisania prac, dr Ewelina Włodarczyk – wykład zdalny w języku polskim, limit miejsc – 30 

8. Wizualizacja informacji-infografika, mgr Paulina Motylińska – wykład zdalny w języku polskim, limit 

miejsc – 35 

9. Kompetencje informacyjne i cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym, mgr Paulina Motylińska – 

wykład zdalny w języku polskim, limit miejsc – 35 

 

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 

10. Korporacje i ich rola w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej, dr Wioletta Kilar – wykład 

prowadzony w języku polskim, limit miejsc – 30, termin: od 28.03.2018, środa 18:00, s. 409  

11. Żywienie a odżywianie organizmów, dr Karol Augustowski, – wykład prowadzony w języku polskim, 

limit miejsc – 150, termin: od 27.03.2018, wtorek 18:00, Aula A1  

12. Żywność na rynku spożywczym, dr Karol Augustowski, – wykład prowadzony w języku polskim, limit 

miejsc – 150, termin: od 28.03.2018, środa 18:45, Aula A1 

13. Extreme Climate Events, dr Joanna Jędruszkiewicz - wykład zdalny w języku polskim, limit miejsc 

– 30 

Kursy proponowane przez Instytut Historii: 

14. Państwo i społeczeństwo polskie w latach II wojny światowej (1939-1945). Kontrowersje – Konflikty – 

Dylematy, prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński – wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc – 

60, termin: od 11.04.2018, środa 18:00, s.342 

15. Rodzina, płeć i ciało w kulturach starożytnych Basenu Morza Śródziemnego, prof. dr hab. Marek 

Wilczyński – wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc – 60, termin: od 11.04.2018,  

środa 18:00, s. 333 

16. The American Civil War (1861-1865) on the battlefield and in diplomacy, dr Paweł Konieczny – 

wykład prowadzony w języku angielskim, limit miejsc: 40, termin: od 11.04.2018, środa 18:00, s. 337 

 

 

 



Kursy proponowane przez Instytut Pedagogiki Specjalnej: 

17. Technologia a specjalne potrzeby, dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP, limit miejsc – 60, wykład 
zdalny w języku polskim, limit miejsc - 60 

18. Inclusive education, dr Tamara Cierpiałowska, wykład zdalny w języku polskim, limit miejsc - 60 
19. Wybrane elementy pracy resocjalizacyjnej, dr Agnieszka Buczek, wykład prowadzony w języku 

polskim, limit miejsc – 60, termin: od 13.03.2018, wtorek 18:00, s. 3 (ul. Ingardena 4) 
 

Kursy proponowane przez Instytut Filologii Polskiej: 

20. Współczesne zwyczaje językowe Polaków, dr Marta Karamańska – wykład prowadzony w języku 

polskim, limit miejsc – 60, termin: od 14.03.2018, środa 18:00, s. 541 
 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

21. O fotografowaniu ludzi, dr inż. Piotr Bieniek, wykład hybrydowy w języku polskim, limit miejsc -50, 

1 spotkanie 18.04, s.110 N, 18:00 

22. Fotografia przyrodnicza, dr Łukasz Binkowski, wykład hybrydowy w języku polskim, limit miejsc    

- 30, 1 spotkanie 27.03, s.110 N, 18:00 

23. Fotografia- wybrane aspekty techniczne i artystyczne, dr inż. Piotr Bieniek, wykład hybrydowy w 

języku polskim, limit miejsc -50, 1 spotkanie 17.04, s.111 N, 18:00 

24. Principles od exotoxicology, dr Łukasz Binkowski, wykład hybrydowy w języku angielskim, limit 

miejsc - 30, 1 spotkanie 10.04, s.110 N, 18:00 

25. Wyznaczanie celów i organizacja pracy, dr Łukasz Binkowski, wykład hybrydowy w języku 

polskim, limit miejsc - 30, 1 spotkanie 17.04, s.110 N, 18:00 

26. Edukacja poza szkołą, dr Paweł Cieśla, wykład zdalny w języku polskim, limit miejsc - 70 

27. Advenced ecotoxicoogy, dr Łukasz Binkowski, wykład hybrydowy w języku angielskim, limit 

miejsc - 30, 1 spotkanie 24.04, s.110 N, 18:00 


