
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez 
jednostki w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 

Studia stacjonarne 
 

KURSY NIEURUCHOMIONE  
 
Zgodnie z zarządzeniem nr RKR.Z.0211.28.2022 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego z 
dnia 25 lipca 2022 roku, w semestrze zimowym realizowane są wyłącznie wykłady ogólnouczelniane w formie 
synchronicznej, za pośrednictwem platformy MS Teams lub platformy Moodle, z możliwością odtworzenia 
nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. 

 
 
Kurs proponowany przez Instytut Historii i Archiwistyki: 
1. Relacje polsko-niemieckie – wybrane zagadnienia z historii najnowszej dr hab. Małgorzata Świder – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, pierwsze spotkanie 26.10.2022 (środa) godz. 18.30-20.00, 
 

 Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii: 
2. Filozofia dramatu, dr Łukasz Kołoczek- i wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 
3. Antropocen- wybrane koncepcje, dr Grzegorz Kubiński wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 
4. Filozoficzna analiza pytania o sens życia, dr Antoni Płoszczyniec– wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 

osób,  
 
Kursy proponowane przez Instytut Nauk Technicznych: 
5. Lasery - wiązka światła w służbie śmierci i życia,   dr hab. inż. Agnieszka Twardowska– wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
6. Nanomateriały i nanotechnologie-korzyści i zagrożenia, dr hab. inż. Agnieszka Twardowska– wykład prowadzony 

w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
7. Metody spawania, zgrzewania i lutowania, dr hab. inż. Krzysztof Ziewiec– wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc 50 osób, 
8. Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo, dr hab. inż. Krzysztof Ziewiec– wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc 50 osób, 
9. Badania nieniszczące w nauce i technice, dr inż. Piotr Czaja– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 

50 osób, 
10. Mechatronika nie tylko dla inżynierów, dr inż. Piotr Czaja– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 

osób, 
 

Kursy proponowane przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji: 
11. Law and Revolution, dr Łukasz Czarnecki – wykład prowadzony w języku angielskim, limit miejsc 100 osób,  
12. Basics of Accounting (in English only), dr Marta Czyżewska – wykład prowadzony w języku angielskim,  

 

Kursy proponowane przez  Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych: 
13. Cyfrowe technologie a literatura, dr hab. Anna Ślósarz– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
14. Współczesne media w Polsce, dr hab. Anna Ślósarz– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

 
Kursy proponowane przez Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki: 
15. Perspektywa 2050- dylematy, szanse i wyzwania przyszłości, dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
16. Future studies- nowe spojrzenie w przyszłość dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc 50 osób, 
17. Od Dawida i Goliata do wojny hybrydowej: działania nieregularne i niekonwencjonalne w sztuce wojennej, dr 

hab. Przemysław Wywiał – wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób 



18. (nie)Bezpiecznie na drodze – warsztaty metodyczne, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc – 50 osób, 

19. Zioła post COVID, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, 
20. Wiedza o społeczeństwie i historia najnowsza – kurs uzupełniający dla studentów studiów z zakresu nauk 

społecznych, dr Piotr Swoboda – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób 
21. Geografia bezpieczeństwa międzynarodowego, dr Piotr Swoboda – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 50 osób 
 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

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

23. Mikroorganizmy i rośliny w służbie człowieka, dr hab. Gabriela Gołębiowska – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc 50 osób, 

 

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
24. Zmiany klimatu a współczesne globalne ocieplenie: przyczyny, skutki i rozwiązania, prof. dr hab. Krzysztof Bąk 

– wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób,(środa)  

25. Zegar rozwoju życia na Ziemi,  dr Agnieszka Ciurej – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób,(środa)  

26. Gospodarka cyrkularna, dr hab. Wojciech Piontek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 
osób,(wtorek) 

27. Kamienie jubilerskie – nie tylko wrażenia estetyczne, prestiż i lokata kapitału, dr hab. Anna Wolska – wykład 
prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób,(wtorek) 

 
Kursy proponowane przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej: 
28. Освітня діяльність в закладах позашкільної освіти / Działalność edukacyjna w placówkach wychowania 

pozaszkolnego,  dr hab. Olena Bykovska – wykład prowadzony w języku ukraińskim; limit miejsc 50 osób: termin: 
wtorki i środy 18.30-20.00 

29. Позашкільна освіта / Edukacja pozaszkolna,  dr hab. Olena Bykovska – wykład prowadzony w języku ukraińskim; 
limit miejsc 50 osób: termin: wtorki i środy 18.30-20.00 

 
Kursy proponowane przez Instytut Matematyki: 
30. Algebra dla ciekawych, dr Beata Gryszka– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
31. Algebra wypukłych wielokątów, dr hab. Janusz Gwoździewicz – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 

32. Metoda dedukcyjna w geometrii, dr Maria Robaszewska – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 
33. Podstawy języka C++,  dr hab. Leszek Gasiński – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 
34. Konstrukcje geometryczne przy użyciu cyrkla i linijki,  dr Magdalena Lampa- Baczyńska – wykład prowadzony w 

j. polskim; limit miejsc 50 osób, 
35. Cele ogólne kształcenia w matematyce szkoły podstawowej,  dr Lidia Zaręba – wykład prowadzony w j. polskim; 

limit miejsc 50 osób, 
36. Wybrane paradoksy i sofizmaty matematyczne, dr Karol Gryszka – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 

50 osób, 
 

Kursy proponowane przez Instytut Neofilologii: 
37. Trening tłumacza z elementami teorii przekładu, dr Iwona Papaj – wykład prowadzony w języku polskim, limit 

miejsc 50 osób, 
38. Ценности культуры восточных славян, dr Iwona Papaj – wykład prowadzony w języku rosyjskim, limit miejsc 

50 osób, 
 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


