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

Studia niestacjonarne 
 

KURSY NIEURUCHOMIONE 
 

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

 
Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie: 
1. Efekty mediów, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
2. Medialna stronniczość polityczna, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

3. Medialne relacje polityczne, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
4. PR i podstawy komunikowania, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
5. Analizy przestrzenne i GIS w obszarze bezpieczeństwa i historii dr Agnieszka Polończyk – wykład 

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

wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
7. Od kreatywności do innowacji w szkole, dr Ewelina Włodarczyk– wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób,  

8. Profilaktyka bezpieczeństwa w Polsce, dr Ewelina Włodarczyk– wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 

9. Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole, dr Ewelina Włodarczyk– wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 

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

11. Wartości kształcenia w szkole, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit  50 osób, 

12. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 

13. Media przyjaciel czy wróg, dr Emilia Musiał – wykład prowadzony w  języku polskim; limit 50 osób 
14. Analiza i prognozowanie trendów. Wstęp do future studies, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w 

języku polskim; limit 50 osób, 
15. Transhumanizm – filozofia czy religia? Poglądy, myśli, przedstawiciele dr Edyta Sadowska– wykład 

prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 
16. Media bias, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 
17. Media coverage of politics, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
18. Media coverage of war, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
19. Mediatization and its consequenses dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
20. Political and public communication, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób 
21. The keys to effective communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku 

angielskim; limit miejsc 50 osób 

 
Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 
22. Advanced Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
23. Current Issues in Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski– wykład prowadzony w  języku angielskim; limit 50 os.,  

24. Fotografia przyrodnicza, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

25. Principles of Ecotoxicology, dr hab. Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 

26. Wyznaczanie celów i organizacja pracy, dr hab. Łukasz Binkowski– wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 os., 

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

28. O fotografowaniu ludzi, dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
29. Mikotoksyny w życiu człowieka, dr hab. Gabriela Gołębiowska- wykład prowadzony w języku polskim; limit 50, 

 

 



Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii 
30. O zagrożeniach, jakie wiszą nad ludzkością, prof. dr hab. Wojciech Sady- wykład prowadzony w języku polskim; limit 

50 osób, 

31.  Introduction to Ethics, dr Miłosz Puczydłowski – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób,  
32. Antropocen- wybrane koncepcje, dr Grzegorz Kubiński - wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób, 
33. Theory of Mind: From Platonism to Neurophenomenology,dr Andrzej Serafin – wykład prowadzony w języku 

angielskim; limit 50 osób,  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


