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

-studia niestacjonarne 
(wszystkie wykłady prowadzone są zdalnie) 

 
Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 

1. Efekty oddziaływania mediów, dr Rafał Klepka–wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc–30   osób,  
2. Kampanie wyborcze w mediach, dr Rafał Klepka– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc–30 osób,   
3. Komunikowanie i public relations, dr Rafał Klepka–wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób,   
4. Relacjonowanie polityki przez media, dr Rafał Klepka–wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc–30 

osób,   
5. Stronniczość polityczna w mediach, dr Rafał Klepka–wykład prowadzony w języku polskim; limit – 30 osób,  
6. Rodzina i dziecko, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób,   
7. Wartości kształcenia w szkole, dr hab. Małgorzata Bereźnicka–wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 

– 30 osób,   
8. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka–wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób,   
9. Autoprezentacja, dr Magdalena Szumiec – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób,   
10. Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec–wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 30 osób,   
11. Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec–wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 30 osób,  
12. (nie) Bezpiecznie na drodze- warsztaty metodyczne, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

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

miejsc – 25 osób,   
14. Profilaktyka bezpieczeństwa w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk–wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 25 osób,   
15. Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole, dr Ewelina Włodarczyk– wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 25 osób,   
16. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk – wykład prowadzony w języku 

polskim; limit miejsc – 25 osób,   
17. Media – przyjaciel czy wróg, dr Emilia Musiał – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 25 osób,   
18. Prywatność w Sieci – prawda czy mit, dr Emilia Musiał –wykład prowadzony w języku polskim; limit - 25 osób,   
19. Transhumanizm – wprowadzenie do filozofii, dr Edyta Sadowska – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc – 25 osób,   
20. Couching-jako narzędzie samorozwoju, dr Edyta Sadowska– wykład  prowadzony w języku polskim; limit 

miejsc–25 osób,   
21. Technodeterminizm i Quantified Self – szansa czy zagrożenie?, dr Edyta Sadowska–wykład prowadzony w 

języku polskim; limit miejsc – 25 osób,   
22. Skuteczne zarządzanie sobą w procesie edukacji, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc – 25 osób,   
23. Dubai - the city with future but without past?, dr Rafał Klepka–wykład prowadzony w języku angielskim; limit 

miejsc – 30 osób,  
24. Media coverage of politics, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób,  
25. Media coverage of war, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 30 osób,  
26. Mediatization and its consequences, dr Rafał Klepka–wykład prowadzony w języku angielskim; limit –30 osób, 
27. Political and public communication, dr Rafał Klepka–wykład prowadzony w języku angielskim; limit –30 osób, 
28. The keys to effective communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka- wykład prowadzony w języku angielskim; 

limit miejsc – 30 osób, 
 

 



Kursy proponowane przez Instytut Bioliogii: 
29.Principles of Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski–wykład prowadzony w języku angielskim; limit –30 osób 

30.Advanced Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski– wykład prowadzony w języku angielskim; limit –30 osób 
31.Current Issues in Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 
miejsc – 30 osób 
32.Wyznaczanie celów i organizacja pracy, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit 
miejsc – 30 osób 
33.Fotografia przyrodnicza, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30 osób 
34.Fotografia – wybrane aspekty techniczne i artystyczne, dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku 
polskim; limit miejsc – 50 osób 
35.O fotografowaniu ludzi, dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 50 osób 
36.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 
37.Historia rozwoju pojęć chemicznych, dr hab. Małgorzata Nodzyńska – wykład prowadzony w języku polskim; 
limit miejsc – 50 osób 
38.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 
39.Outdoor lecture – multicultural Krakow through the eyes of a naturalist, dr hab. Małgorzata Nodzyńska – 
wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 50 osób 
40.Migracje zwierząt, dr Elżbieta Rożej-Pabijan – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc: 50 osób,  

 
Kursy proponowane przez Instytut Politologii: 

41.Autonomia, separatyzm a trwałość państwa w XX i XXI wieku. Wstęp do zagadnienia, dr Paweł Skorut, 
wykład prowadzony w języku polskim, limit miejsc – 100 osób 
42.Zabezpieczenie konstytucyjnych interesów narodowych RP, dr Paweł Skorut, wykład prowadzony w języku 
polskim, limit miejsc – 100 osób 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


