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

Studia stacjonarne 
 

KURSY URUCHOMIONE Z WOLNYMI MIEJSCAMI 
 
Kursy proponowane 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 osób, 
termin: środa, 18.00–19.30, s.342 (pierwsze spotkanie 06.11.2019)  

 

Kursy proponowane przez Instytut Politologii: 
2. Dywersja, sabotaż i terroryzm polityczny a destabilizacja państwa. Wstęp do analizy zagadnienia,  

dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku polskim, wykład zdalny, limit miejsc – 100 osób 
 

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

w języku polskim, limit miejsc – 90 osób, termin: środa 18.00–19:30; sala 244 (pierwsze spotkanie 06.11.2019) 
 

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) 

4. Business English (Język angielski w biznesie), mgr Dariusz Ćwiek – wykład prowadzony w języku 
angielskim; limit miejsc – 30 osób, termin: wtorek 18:00–20:15, sala 347 (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

 

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

osób, termin środa 13.11.2019, wykład zdalny 
6. Technologia a specjalne potrzeby, dr hab. Jolanta Zielińska – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 60 osób, termin środa 13.11.2019 , wykład zdalny 
    

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
7. Żywność na rynku spożywczym, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

30 osób, termin: wtorek 18:00–20:15, sala 533 (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

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

60 osób, termin: środa 18:00–20:15, sala 435 (pierwsze spotkanie 06.11.2019) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

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

10. Komunikacja i mediacja dydaktyczna - w triadzie: nauczyciel - uczeń – rodzice, dr hab. Małgorzata 
Nodzyńska – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, wykład zdalny 

11. Wizualizacja zjawisk i procesów przyrodniczych, dr hab. Małgorzata Nodzyńska – wykład prowadzony w 
języku polskim; limit miejsc – 50 osób, wykład zdalny 

12. Wykorzystanie nowych mediów w procesie nauki własnej w szkole wyższej, dr hab. Małgorzata Nodzyńska 
– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, wykład zdalny 
 

 
 



Kursy proponowane przez Instytut Filologii Polskiej 
13. Sztuka jako forma rozumienia człowieka. Interpretacja arcydzieł malarstwa w kontekstach kulturowych, 

dr Piotr Kołodziej – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 45 osób, termin: wtorek 18.00–19.30, 
sala 550, (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

14. 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 
15. 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: środa 18:00–19:30, (pierwsze spotkanie 
06.11.2019) 

16. Krótki kurs antropologii religii, dr hab. Piotr Stawiński – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 
35 osób, termin: wtorek 18:00–19:30, (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
17. Wizualizacja informacji – infografika, dr Paulina Motylińska – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
18. Wstęp do wiedzy o islamie, dr Przemysław Mazur – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 25 

osób, termin: wtorek 18.00–20:15, sala 201N, Ul. Ingardena 4, (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


