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

Studia stacjonarne 
 

KURSY URUCHOMIONE Z WOLNYMI MIEJSCAMI 
 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
1. Wartości kształcenia w szkole, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
2. Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 30 osób, wykład zdalny  
3.  (nie) Bezpiecznie na drodze- warsztaty metodyczne, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
4. Od kreatywności do innowacji w szkole, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
5. Transhumanizm – wprowadzenie do filozofii, dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  
 

Kursy proponowane przez Instytut Pedagogiki Specjalnej: 
6. Inclusive Education, dr Tamara Cierpiałowska – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 45 

osób, termin: wtorek 17.03.2020, wykład zdalny 
7. Wybrane aspekty wiedzy o głosie, prof. dr hab. Jolanta Zielińska – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 45 osób, termin: wtorek 17.03.2020, wykład zdalny 
 

Kursy proponowane przez Instytut Historii i Archiwistyki: 
8. „Hania będzie traktorzystką”. Stalinizm w Polsce (1944/45-1956), prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński – 

wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60, termin: środa, 18.00–19.30, s.342 (pierwsze spotkanie 
18.03.2020)  

9. "State ceremonial and etiquette at European courts in the Early Modern times from 16th to 18th century", 
dr Jarosław Pietrzak – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 60 osób, termin: środa 18.00–
19.30, sala 333 (pierwsze spotkanie 18.03.2020) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
10. Nowe trendy w turystyce, dr Franciszek Mróz – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, 

termin: środa 18:00–19:30, sala 435 (pierwsze spotkanie 18.03.2020) 
11. Tatry i Podtatrze – przyroda i człowiek, dr Paweł Krąż – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

28 osób, termin: wtorek 18:00–19:30, sala 524 (pierwsze spotkanie 17.03.2020) 
12. Żywienie a odżywienie organizmu, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 

25 osób, termin: środa 18:00–20:15, sala 524 (pierwsze spotkanie 18.03.2020) 
 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii 
13. 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, wykład zdalny 
14. 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, wykład zdalny 
 

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

dr hab. Piotr Kołodziej – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, termin: wtorek 18.00–
19.30, sala 550, (pierwsze spotkanie 17.03.2020) 



16. Polska mitologia narodowa: konstruowanie i dekonstruowanie zbiorowej tożsamości, dr hab. Piotr 
Kołodziej – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, termin: wtorek 19:30–21:00, sala 550, 
(pierwsze spotkanie 17.03.2020) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Politologii: 
17. Autonomia, separatyzm a trwałość państwa w XX i XXI wieku. Wstęp do zagadnienia, dr Paweł Skorut, 

wykład prowadzony w języku polskim, wykład zdalny, limit miejsc – 100 osób 
18. Zabezpieczenie konstytucyjnych interesów narodowych RP, dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku 

polskim, wykład zdalny, limit miejsc – 100 osób 
 

Kurs proponowany przez Instytut Filozofii i Socjologii 
19. Wstręt i ciało w kulturze współczesnej, dr Grzegorz Kubiński wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 20 osób, termin: wtorek 18:00–19:30, (pierwsze spotkanie 17.03.2020) 
 

 
 
 
 
 

 
 


