
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez 
jednostki w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 

Studia stacjonarne 
 

KURSY URUCHOMIONE Z BRAKIEM WOLNYCH MIEJSC 
 
 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

1. Fotografia przyrodnicza, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 
osób,  wykład zdalny 

2. Wyznaczanie celów i organizacja pracy, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; 
limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  

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

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

5. Naturalne vs. chemiczne - mity i prawda, dr hab. Małgorzata Nodzyńska – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc – 50 osób, wykład zdalny 

6. Kuchnia oczami naukowca (z elementami kuchni molekularnej), dr hab. Małgorzata Nodzyńska – wykład 
prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, wykład zdalny 

 
Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
7. Analiza zawartości mediów, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, 

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

osób, wykład zdalny  
9. Medialne obrazy zjawisk społecznych, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

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

osób, wykład zdalny  
11. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

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

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

polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny 
14. Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób, wykład zdalny 
15. (nie)Bezpiecznie na drodze – warsztaty metodyczne, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
16. Od kreatywności do innowacji w szkole, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
17. Profilaktyka bezpieczeństwa w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

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

miejsc – 25 osób, wykład zdalny 
19. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
20. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – wybrane problemy, dr Katarzyna Pabis- Cisowska– wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
21. Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności w Internecie, dr Paulina Motylińska – wykład prowadzony 

w języku polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  



22. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 
miejsc – 30 osób, wykład zdalny  

23. Wartości kształcenia w szkole, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 
miejsc – 30 osób, wykład zdalny  

24. Media bias,  dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny 

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

osób, wykład zdalny 

26. Mediatization of politics, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób, 

wykład zdalny 

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

zdalny 

28. Dubai - the city with future but without past?, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 

miejsc – 30 osób, wykład zdalny 

29. The keys to effective communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku 

angielskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


