
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez 
jednostki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 

Studia stacjonarne 
 

KURSY URUCHOMIONE Z WOLNYMI MIEJSCAMI! 
 

 

Kurs proponowany przez Instytut Historii i Archiwistyki: 
1. 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: 
środa, 18.00–19.30, s.342 (pierwsze spotkanie 20.03.2019)  

 

Kurs proponowany przez Instytut Informatyki: 
2. Wprowadzenie do grafiki komputerowej, mgr inż. Alicja Pituła – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 40, wykład zdalny 
 

Kursy proponowane przez Instytut Politologii: 
3. W kierunku Hiroshimy i Nagasaki – japoński militaryzm do 1945 roku, dr Łukasz Stach – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 40 osób, termin: wtorek 18.30–20.00; sala 448 (pierwsze spotkanie 
19.03.2019) 

4. Współczesne problemy i zagrożenia ze strony wody. Wstęp do analizy zagadnienia, dr Paweł Skorut, 
wykład prowadzony w języku polskim, wykład zdalny 

 

Kursy proponowane przez Instytut Pedagogiki Specjalnej: 
5. Inclusive Education, dr Tamara Cierpiałowska – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 60 

osób, termin: wtorek 19.03.2019, wykład zdalny 
6. Exceptionality and Disability, dr Elżbieta Lubińska-Kościółek – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 

miejsc – 60 osób, termin: wtorek 19.03.2019, wykład zdalny 
    

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
7. Analizy i zarządzanie krajobrazem, dr hab. Jacek Szmańda – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób, termin: środa 18.00–20.15, sala 409 (pierwsze spotkanie 03.04.2019) 

8. Tatry i Podtatrze – przyroda i człowiek, dr Paweł Krąż – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

60 osób, termin: wtorek 18:00–20:15, sala 435 (pierwsze spotkanie 02.04.2019) 

9. Żywienie a odżywienie organizmu, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

60 osób, termin: środa 18:00–20:15, sala 416 (pierwsze spotkanie 03.04.2019) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

10. Principles of Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 
– 50 osób, wykład zdalny 

11. Advanced Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 
50 osób, wykład zdalny 

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

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

14. Current Issues in Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 
miejsc – 50 osób, wykład zdalny 

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



16. O fotografowaniu ludzi, dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, 
wykład zdalny 

 
Kurs proponowany przez Instytut Filologii Polskiej: 
17. Systemy medialne w świecie i ekologia mediów, dr hab. Anna Ślósarz – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 20 osób, wykład zdalny 

 
Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii 
18. Nowe formy seksualności, dr Grzegorz Kubiński – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 35 

osób, termin: środa 

19. On the Tragic: with Greeks into Fine Arts, Literature, Ethics and Philosophy, dr Miłosz Puczydłowski – 

wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 35 osób, termin: wtorek 

20. Historia filozofii indyjskiej, dr hab. Paweł Sajdek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 35 

osób, termin: środa 

21. Praca, stres, wypalenie zawodowe, dr hab. Teresa Zbyrad – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 

– 35 osób, termin: środa 

 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
22. Edukacja kreatywna, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, 

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

języku polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
24. Metodyka pisania pracy, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, 

wykład zdalny  
25. Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
26. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
27. Autoprezentacja, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład 

zdalny  
28. Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
29. Analiza zawartości mediów, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, 

wykład zdalny  
30. Kampanie wyborcze w mediach, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 

osób, wykład zdalny  
31. Medialne relacje polityczne, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, 

wykład zdalny  
32. Stronniczość polityczna w mediach, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 

osób, wykład zdalny  
33. Wybrane teorie efektów mediów, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 

osób, wykład zdalny  
34. Prywatność w Sieci – prawda czy mit, dr Emilia Musiał – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

30 osób, wykład zdalny  
35. Szanse i zagrożenia rozwoju nauk biomedycznych, dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
36. Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności w Internecie, dr Paulina Motylińska – wykład prowadzony 

w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
37. Kompetencje informacyjne i cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym, dr Paulina Motylińska – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
38. Wizualizacja informacji – infografika, dr Paulina Motylińska – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób, wykład zdalny  



39. Media coverage of politics, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób, 
wykład zdalny 

40. Media coverage of refugee crisis, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 
osób, wykład zdalny 

41. Mediatization and its consequences, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 
30 osób, wykład zdalny 

42. Populism and media, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób, wykład 
zdalny 

43. The keys to effective communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku 
angielskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


