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

Studia stacjonarne 
 

KURSY URUCHOMIONE Z WOLNYMI MIEJSCAMI 
 
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 Biologii: 

1. Fotografia przyrodnicza, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

2. Tworzenie własnych filmów i fotografii w dobie kontaktów wirtualnych i mediów społecznościowych, 
dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

3. Kiedy przyrodnik czyta dzieciom - wiedza przyrodnicza w baśniach i wierszykach dla dzieci, dr hab. 
Małgorzata Nodzyńska – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
4. Mediatyzacja codzienności, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
5. Terroryzm islamistyczny: od asasynów do ISIS, dr Przemysław Mazur– wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc 50 osób, 
6. Autoprezentacja, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
7. Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
8. Perspektywa 2050- dylematy, szanse i wyzwania przyszłości, dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
9. Analiza i prognozowanie trendów. Wstęp do future studies, dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
10. Rodzina i dziecko, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób 
11. Media coverage of war, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób 
12. Media effects, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 
13. The picture of the world in media, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób 
14. Media bias, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 
15. The keys to effective communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku 

angielskim; limit miejsc 50 osób 
 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji: 
16. Польсько-українські відносини, про що варто знати (Stosunki Polsko-Ukraińskie co warto wiedzieć), dr 

Mateusz Kamionka – wykład prowadzony w języku ukraińskim; limit miejsc 50 osób 
17. Historia USA na tle dziejów kultury amerykańskiej, dr Przemysław Łukasik- – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
18. Dywersja, sabotaż i terroryzm polityczny a destabilizacja państwa. Wstęp do analizy zagadnienia, 

dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, 
 

Kurs proponowany przez Instytut Fizyki: 
19. Najnowsze odkrycia astronomiczne dla humanistów, dr Waldemar Ogłoza – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


