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

Studia stacjonarne 
 

KURSY NIEURUCHOMIONE  
 
 

Kursy proponowane przez Instytut Politologii: 
1. Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP, dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku 

polskim, wykład zdalny, limit miejsc – 100 osób 
 

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) 

2. English at Work (Język angielski dla potrzeb rynku pracy)*, mgr Anna Chudzik – wykład prowadzony w 
języku angielskim; limit miejsc – 30 osób, termin: wtorek 18:00–20:15, sala 346, (pierwsze spotkanie 10.12.2019) 

 *na kurs nie mogą zapisywać się studenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka, ponieważ ten sam przedmiot mają w planie 
studiów 

    

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
3. Antropocen, dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób, 

termin: wtorek 18:00–19:30, sala 416 (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

4. Rozwój zrównoważony, dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób, termin: środa 18:00–19:30, sala 533 (pierwsze spotkanie 06.11.2019) 

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

60 osób, termin: wtorek 18:00–19:30, sala 435 (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

6. Current Issues in Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 
miejsc – 30 osób, wykład zdalny 

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

8. Wpływ światła na ciało człowieka, dr hab. Bartosz Różanowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 50 osób, termin: wtorek 18:00–19:30, sala 318N (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

9. Kleszcze oraz inne stawonogi – sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka, dr hab. Magdalena Nowak–Chmura 
– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc: 50 osób, termin: wtorek 18:00-19:30, sala 110N, (pierwsze 
spotkanie 05.11.2019) 

10. Pasożyty w życiu codziennym – profilaktyka chorób pasożytniczych, dr hab. Magdalena Nowak-Chmura – 
wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc: 50 osób, termin: środa 18:00–19:30, sala 110N, (pierwsze 
spotkanie 06.11.2019) 

11. Historia rozwoju pojęć chemicznych, dr hab. Małgorzata Nodzyńska – wykład prowadzony w języku polskim; 
limit miejsc – 50 osób, wykład zdalny 

12. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) dla nauczycieli,  dr hab. Małgorzata Nodzyńska – wykład 
prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, wykład zdalny 

13. Ekologia i ochrona owadów zapylających, dr Elżbieta Rożej-Pabijan – wykład prowadzony w języku polskim; 
limit miejsc: 50 osób, termin: wtorek 18:00–19:30, sala 319N, (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 
 

 
 



Kursy proponowane przez Instytut Filologii Polskiej 
14. Polska mitologia narodowa: konstruowanie i dekonstruowanie zbiorowej tożsamości, dr Piotr Kołodziej – 

wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 45 osób, termin: wtorek 19:30–21:00, sala 550, (pierwsze 
spotkanie 05.11.2019) 

 
Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii 
15. Świat „Szkarłatnej litery”. Kultura amerykańskiego purytanizmu, dr hab. Piotr Stawiński – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 35 osób, termin: środa 18:00–19:30, (pierwsze spotkanie 

06.11.2019) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
16. Kreowanie kultury bezpieczeństwa lokalnego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
17. Kompetencje informacyjne i cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym, dr Paulina Motylińska – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
18. Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

25 osób, termin: wtorek 18.00–20:15, sala 208N, Ul. Ingardena 4, (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

19. Historia Punku w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977 – 1989,  dr Remigiusz Kasprzycki – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 25 osób, termin: środa 18.00–20:15, sala 308N, Ul. Ingardena 4, 

(pierwsze spotkanie 06.11.2019) 

 

Kurs proponowany przez Instytut Fizyki: 
20. Astronomical Observatories, dr Huri Tuğça Şener – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 90 

osób, termin: wtorek 18.00–19:30, sala 111N (pierwsze spotkanie 05.11.2019) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


