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

Studia stacjonarne 
 

KURSY NIEURUCHOMIONE! 
 
Kurs proponowany przez Instytut Historii i Archiwistyki: 
1. Ceremoniał państwowy i etykieta na dworach europejskich w epoce nowożytnej od XVI do XVIII wieku,  

dr Jarosław Pietrzak – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60, termin: środa 18.00–19.30, s. 333 
(pierwsze spotkanie 20.03.2019) 

 

Kurs proponowany przez Katedrę Psychologii: 
2. Neurobiopsychologiczne mechanizmy procesów spostrzegania, dr Łukasz Krzywoszański – wykład 

prowadzony w języku polskim, limit miejsc – 30 osób, termin: wtorek 18.00–20.15; sala 350 (pierwsze spotkanie 
26.03.2019, zajęcia co dwa tygodnie) 

 

Kursy proponowane przez Centrum Języków Obcych:  
(kursy językowe na poziomie B2+  dla studentów studiów I i II stopnia, którzy ukończyli lektorat co najmniej na 

poziomie B2 lub obecnych uczestników kursu na poziomie C1 (znajomość języka powinna być potwierdzona wpisem 
do indeksu lub odpowiednim zaświadczeniem/certyfikatem) 
3. English at Work*, mgr Agnieszka Bachleda – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób, 

termin: wtorek 18:30–20:00, sala 451, (pierwsze spotkanie 26.03.2019) 
 *na kurs nie mogą zapisywać się studenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka, ponieważ ten sam przedmiot mają w planie 
studiów 

4. Business English, mgr Beata Kukiełka-Król – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób, 
termin: środa 18:00–20:15, sala 451 (pierwsze spotkanie 15.05.2019) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
5. Korporacje i ich rola w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej, dr Wioletta Kilar – wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc – 60 osób, termin: środa 18:00–20:15, sala 435 (pierwsze spotkanie 03.04.2019) 

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

30 osób, termin: wtorek 18:00–20:15, sala 409 (pierwsze spotkanie 02.04.2019) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

7. Pasożyty w życiu codziennym – profilaktyka chorób pasożytniczych, dr hab. Magdalena Nowak-Chmura – 
wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc: 30 osób, termin: środa 18:00–19:30, sala 111N, (pierwsze 
spotkanie 20.03.2019) 

8. Kleszcze oraz inne stawonogi – sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka, dr hab. Magdalena Nowak–Chmura 
– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc: 30 osób, termin: wtorek 18:00-19:30, sala 111N, (pierwsze 
spotkanie 19.03.2019) 

 
Kurs proponowany przez Instytut Filologii Polskiej: 
9. Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja w teorii i praktyce, dr Maciej Malinowski – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, termin: środa 18.00–19.30, sala 539 

 
Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii 
10. Nazwisko, tożsamość i więzi rodzinne, dr Mirosław Boruta – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 

– 35 osób, termin: wtorek 

11. Wprowadzenie do krytycznego myślenia, dr Andrzej Dąbrowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 35 osób, termin: środa 



12. Dylematy ponowoczesności – perspektywa socjologiczna, dr Anna Karnat – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 35 osób, termin: środa 18.00–19.30 

13. Coaching w edukacji. Wprowadzenie, dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 35 osób, termin: wtorek   

14. „Motywacja 3.0 Jak żyć i pracować z pasją, dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 35 osób, termin: środa  

15. Antropocen – wybrane koncepcje, dr Grzegorz Kubiński – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

35 osób, termin: wtorek 

16. The Questions of Evil, dr Miłosz Puczydłowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 35 

osób, termin: środa 

17. O zagrożeniach, przed jakimi stoi ludzkość, prof. dr hab. Wojciech Sady – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 35 osób, termin: środa 

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

osób, termin: wtorek 

19. Jak żyć, aby żyć dobrze? Ponadczasowy wymiar problemów etyczno–antropologicznych, dr Anna 

Szklarska – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, termin: wtorek 18.30 – 20.00 (pierwsze 

spotkanie 02.04.2019) 

 

Kurs proponowany przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
20. Dzieje państwowości polskiej, dr Jarosław Jastrzębski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

30 osób, termin: środa (co dwa tygodnie) 18.00–19.30; sala 308N (pierwsze spotkanie 20.03.2019) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


