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

Studia stacjonarne 
 

KURSY NIEURUCHOMIONE  
 
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. Current Issues in Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w j. angielskim; limit  50 osób,  

2. Principles of Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w j. angielskim; limit miejsc 50 osób, 

3. Kleszcze oraz inne stawonogi – sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka, dr hab. Magdalena Nowak-Chmura 
– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób,  

4. Pasożyty w życiu codziennym – profilaktyka chorób pasożytniczych, dr hab. Magdalena Nowak-Chmura -
wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób,  

5. Mikotoksyny w życiu człowieka – dr hab. Gabriela Gołębiowska- wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób. 

 

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

Mróz – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 
7. Natural Resources of the World, dr Piotr Wilczyński – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 

8. Military geography, dr Piotr Wilczyński – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 

9. Arms industry and trade, dr Piotr Wilczyński – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 

 

Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
10. (nie)Bezpiecznie na drodze – warsztaty metodyczne, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 50 osób, 
11. Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w j. polskim; limit miejsc 50 osób, 

12. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc 50 osób 

13. Mediatization of politics, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób, 
 

Kurs proponowany przez Instytut Filologii Polskiej 
14. Multimedialne moduły tematyczne w nauczaniu języka ojczystego, dr hab. Anna Ślósarz– wykład 

prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
 

Kurs proponowany przez Instytut Filozofii i Socjologii 
15. Antropocen- wybrane koncepcje, dr Grzegorz Kubiński wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 
 

 
 

 
 

 
 

 


