
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez 
jednostki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 

Studia stacjonarne 
 
Zgodnie z zarządzeniem nr RD/Z.0201-6/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 
09 lipca 2020 roku, w semestrze zimowym realizowane są wyłącznie wykłady ogólnouczelniane w formie 
zdalnej z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. 
 

 
Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

1. Advanced Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit  50 osób, 
2. Current Issues in Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w j. angielskim; limit  50 osób,  

3. Fotografia przyrodnicza, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

4. Principles of Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w j. angielskim; limit miejsc 50 osób, 

5. Wyznaczanie celów i organizacja pracy, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; 
limit miejsc 50 osób, 

6. Fotografia – wybrane aspekty techniczne i artystyczne, dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc 50 osób, 

7. O fotografowaniu ludzi, dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
8. Tworzenie własnych filmów i fotografii w dobie kontaktów wirtualnych i mediów społecznościowych, 

dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób , 
9. Co nauczyciele powinni wiedzieć o mózgu?, dr hab. Robert Stawarz – wykład prowadzony w j. polskim; limit 

miejsc 50 osób, 
10. Kleszcze oraz inne stawonogi – sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka, dr hab. Magdalena Nowak-Chmura 

– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób,  
11. Pasożyty w życiu codziennym – profilaktyka chorób pasożytniczych, dr hab. Magdalena Nowak-Chmura -

wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób,  
12. Mikotoksyny w życiu człowieka – dr hab. Gabriela Gołębiowska- wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób. 

 

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
13. Geografia turystyczna krajów bałtyckich i skandynawskich, dr Franciszek Mróz – wykład prowadzony 

w języku polskim; limit miejsc 50 osób 
14. Drogi na których umiera stary człowiek, a rodzi się nowy człowiek. Geografia pielgrzymek, dr Franciszek 

Mróz – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 
15. Nowe trendy w turystyce, dr Franciszek Mróz – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób,  
16. Fakty i mity dietetyczne, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
17. Żywienie a odżywienie organizmu, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób,  

18. Natural Resources of the World, dr Piotr Wilczyński – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 

19. Military geography, dr Piotr Wilczyński – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 

20. Arms industry and trade, dr Piotr Wilczyński – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 

 

Kurs proponowany przez Instytut Historii i Archiwistyki: 
21. „Hania będzie traktorzystką”. Stalinizm w Polsce (1944/45-1956), prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński – 

wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc – 60 osób, pierwsze spotkanie 04.11.2020 
  

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
22. (nie)Bezpiecznie na drodze – warsztaty metodyczne, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 50 osób, 
23. Od kreatywności do innowacji w szkole, dr Ewelina Włodarczyk– wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób,  

24. Profilaktyka bezpieczeństwa w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 

25. Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 



26. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc 50 osób 

27. Autoprezentacja, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
28. Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
29. Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec– wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

30. Muzułmanie i inni. Wstęp do wiedzy o religiach i kulturze Bliskiego Wschodu, dr Przemysław Mazur– 
wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

31. Futurologia i perspektywa 2050- dylematy, szanse i wyzwania przyszłości, dr Edyta Sadowska – wykład 
prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

32. Metody i narzędzia coachingowe w edukacji, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

33. Skuteczne i efektywne zarzadzanie czasem, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

34. Analiza zawartości mediów, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
35. Medialne obrazy zjawisk społecznych, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 

36. Medialne relacje polityczne, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
37. Wybrane teorie efektów mediów, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
38. Wartości kształcenia w szkole, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w j. polskim; limit  50 osób, 

39. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

40. Rodzina i dziecko, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób 
41. Media coverage of refugee crisis, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
42. Media effects, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 
43. Mediatization of politics, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 
44. Populism and media, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 
45. The picture of the world in media, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
46. Media and power, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 
47. The keys to effective communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku 

angielskim; limit miejsc 50 osób 
 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji: 
48. Historia USA na tle dziejów kultury amerykańskiej, dr Przemysław Łukasik- – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
49. W kierunku Hiroshimy i Nagasaki – japoński militaryzm do 1945 roku, dr Łukasz Stach– wykład prowadzony 

w języku polskim; limit miejsc 100 osób, 
50. Dywersja, sabotaż i terroryzm polityczny a destabilizacja państwa. Wstęp do analizy zagadnienia, 

dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, 
51. Interesy narodowe w Konstytucji RP z 1997 r i formy ich zabezpieczenia, dr Paweł Skorut, wykład 

prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, 
52. Państwo wobec zagrożenia przestępstwami politycznymi w XX i XXI wieku. Wstęp do zagadnienia, 

dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, 
 

Kurs proponowany przez Instytut Psychologii: 
53. „Przerażające, obrzydliwe i fascynujące – groza w kulturze i nauce", dr Michał Gacek – wykład prowadzony 

w języku polskim, limit miejsc 100 osób,  
 

Kurs proponowany przez Instytut Filologii Polskiej 
54. Multimedialne moduły tematyczne w nauczaniu języka ojczystego, dr hab. Anna Ślósarz– wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
 

Kursy proponowane przez Instytut Pedagogiki Specjalnej: 
55. Inclusive Education, dr Tamara Cierpiałowska – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób,  

56. Wybrane aspekty wiedzy o głosie, dr hab. Jolanta Zielińska – wykład prowadzony w j. polskim; limit  50 osób,  

 

 



Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii 
57. On the Tragic: with Greeks into Fine Arts, Literature, Ethics and Philosophy, dr Miłosz Puczydłowski – 

wykład prowadzony w j. angielskim;  limit miejsc 50 osób,  
58. Wstręt i ciało w kulturze współczesnej, dr Grzegorz Kubiński wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 
59. Antropocen- wybrane koncepcje, dr Grzegorz Kubiński wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 
60. Krótki kurs antropologii religii, dr hab. Piotr Stawiński – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób,  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


