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

Studia stacjonarne 
 

KURSY URUCHOMIONE Z BRAKIEM WOLNYCH MIEJSC 
 
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. 

 
 

Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii 
1. Wstręt i ciało w kulturze współczesnej, dr Grzegorz Kubiński wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 

osób, 
2. Krótki kurs antropologii religii, dr hab. Piotr Stawiński – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób,  
3. Religijność po amerykańsku,  dr hab. Piotr Stawiński – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób,  

 
Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

4. Wyznaczanie celów i organizacja pracy, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; 
limit miejsc 50 osób, 

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

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

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
7. Nowe media - jak wpływają na codzienność, relacje społeczne i politykę, dr Rafał Klepka – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób 
8. Propaganda wczoraj i dziś, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób 
9. Wolność mediów w Polsce, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób 
10. Muzułmanie i inni. Wstęp do wiedzy o religiach i kulturze Bliskiego Wschodu, dr Przemysław Mazur– 

wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
11. Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec– wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 
12. Skuteczne i efektywne zarzadzanie czasem, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

13. Kobieca twarz terroryzmu, dr Sabina Olszyk– wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 

14. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

15. Dubai-the city with future but without past, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 

 

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
16. Fakty i mity dietetyczne, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
17. Żywienie a odżywienie organizmu, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób,  

 

Kurs proponowany przez Instytut Psychologii: 
18. Psychologia człowieka dorosłego we współczesnym świecie, dr Agnieszka Fudali-Czyż – wykład 

prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, pierwsze spotkanie 27.10.2021 (środa) godz. 19:00- 20:30. 
  

 
 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


