
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez 
jednostki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 

Studia niestacjonarne 
 

KURSY URUCHOMIONE Z WOLNYMI MIEJSCAMI 
 

Zgodnie z zarządzeniem nr RD/Z.0201-6/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 
09 lipca 2020 roku, w semestrze zimowym realizowane są wyłącznie wykłady ogólnouczelniane w formie 
zdalnej z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. 
 

 
Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

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

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

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

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
4. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk– wykład prowadzony w języku 

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

polskim; limit miejsc 50 osób, 
7. Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec– wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

8. Muzułmanie i inni. Wstęp do wiedzy o religiach i kulturze Bliskiego Wschodu, dr Przemysław Mazur– 
wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

9. Analiza zawartości mediów, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
10. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka– wykład prowadzony w j. polskim; limit 50 osób, 

11. 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: 
12. Historia USA na tle dziejów kultury amerykańskiej, dr Przemysław Łukasik- – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc 50 osób, 
13. W kierunku Hiroshimy i Nagasaki – japoński militaryzm do 1945 roku, dr Łukasz Stach – wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc 100 osób, 
14. Dywersja, sabotaż i terroryzm polityczny a destabilizacja państwa. Wstęp do analizy zagadnienia, 

dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc 50 osób, 
15. 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, 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


