
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez 
jednostki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 

Studia stacjonarne 
 

KURSY NIEURUCHOMIONE 
 
Zgodnie z zarządzeniem nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego 
z dnia 19 lipca 2021 roku, w semestrze zimowym realizowane są wyłącznie wykłady ogólnouczelniane w 
formie synchronicznej, za pośrednictwem platformy MS Teams lub platformy Moodle, z możliwością 
odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. 

 

Kurs proponowany przez Instytut Filologii Polskiej 
1. Kluczowe aspekty cyberkultury  w odniesieniu do wybranych filmów fabularnych i dokumentalnych,  

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
 

Kurs proponowany przez Instytut Historii i Archiwistyki: 
2. Relacje polsko-niemieckie – wybrane zagadnienia z historii najnowszej dr hab. Małgorzata Świder – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60 osób, pierwsze spotkanie 27.10.2021 (środa), 
  

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

3. Advanced Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit  50 osób, 
4. Current Issues in Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w j. angielskim; limit  50 osób,  

5. Principles of Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w j. angielskim; limit miejsc 50 osób, 

6. Outdoor lecture - multicultural Krakow through the eyes of a naturalist, dr hab. Małgorzata Nodzyńska – 
wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 

7. From alchemy to the present day - the choice of biographies of Polish scientists, dr hab. Małgorzata 
Nodzyńska – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 

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

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
9. Narracje i ramy w mediach i w życiu społecznym, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc 50 osób 
10. Wartości kształcenia w szkole, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w j. polskim; limit  50 osób 
11. Militarne działania nieregularne, dr hab. Przemysław Wywiał – wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób 
12. (nie)Bezpiecznie na drodze – warsztaty metodyczne, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 50 osób, 
13. Od kreatywności do innowacji w szkole, dr Ewelina Włodarczyk– wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób,  

14. Profilaktyka bezpieczeństwa w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 

15. Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 

16. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc 50 osób 

17. Mediatization and its consequenses dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
18. Populism and media, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 

 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji: 
19. Mission of the international election observer in a modern democracy,  dr Mateusz Kamionka – wykład 

prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 
20. Para-państwa na obszarze byłego Związku Radzieckiego), dr Mateusz Kamionka – wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc 50 osób 



21. Zarządzanie długiem publicznym, mgr Paweł Ostachowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 
50 osób, 

22. Autonomia, separatyzm a trwałość państwa w XX i XXI wieku. Wstęp do zagadnienia., dr Paweł Skorut, 
wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, 

23. Państwo wobec zagrożenia przestępstwami politycznymi w XX i XXI wieku. Wstęp do zagadnienia, 
dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, 

 

Kursy proponowane przez Instytut Fizyki: 
24. Cywilizacja jądrowa, dr hab. inż. Artur Błachowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób 
25. Zjawisko samoorganizacji w przyrodzie, dr hab. Renata Bujakiewicz-Korońska – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


