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

Studia stacjonarne 
 

KURSY NIEURUCHOMIONE 
 

Kurs proponowany przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
1. Technodeterminizm i Quantified Self – szansa czy zagrożenie?, dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc – 25 osób, wykład zdalny  

 

Kurs proponowany przez Centrum Języków Obcych:  
(kurs językowy 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. Business English (Język angielski w biznesie), dr Jarosław Lesiak – wykład prowadzony w języku angielskim; 

limit miejsc – 30 osób, termin: wtorek 18:00–19:30; ostatnie zajęcia 18:00-20.15, (pierwsze spotkanie 
21.04.2020) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
3. Drogi na których umiera stary człowiek, a rodzi się nowy człowiek. Geografia pielgrzymek, dr Franciszek 

Mróz – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób, termin: wtorek 18:00–19:30, sala 435 
(pierwsze spotkanie 17.03.2020) 

4. Żywność na rynku spożywczym, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 
25 osób, termin: wtorek 18:00–20:15, sala 527 (pierwsze spotkanie 17.03.2020) 

 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii 
5. Principles of Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 

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

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

miejsc – 30 osób, wykład zdalny 
8. 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 18.03.2020) 

9. Migracje zwierząt, dr Elżbieta Rożej-Pabijan – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc: 50 osób, 
termin: wtorek 18:00–19:30, sala 319N, (pierwsze spotkanie 17.03.2020) 

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

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

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


