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

Studia stacjonarne 
 

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 letnim realizowane są wyłącznie wykłady ogólnouczelniane w formie zdalnej 
z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. 

 
Kursy proponowane przez Instytut Geografii: 
1. Małopolska jako region turystyczny, dr Franciszek Mróz – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 

50 osób, termin: wtorek 18.00-19.30 
2. Nowe trendy w turystyce, dr Franciszek Mróz – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 

termin: środa 18.00-19.30 
3. Geografia turystyczna krajów bałtyckich i skandynawskich, dr Franciszek Mróz – wykład prowadzony 

w języku polskim; limit miejsc 50 osób, termin: wtorek 18.00-19.30 
4. 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, termin: środa 18.00- 19.30 
5. Żywienie a odżywienie organizmu, dr Karol Augustowski – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 

50 osób, termin: środa 18.00- 20.15 
 

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

50 osób, 
8. Medialne relacje polityczne, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
9. PR i podstawy komunikowania, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
10. Kobiety w polityce i strukturach bezpieczeństwa, dr Sabina Olszyk – wykład prowadzony w języku polskim; 

limit miejsc 50 osób, 
11. Muzułmanie i inni. Wstęp do wiedzy o religiach i kulturze Bliskiego Wschodu, dr Przemysław Mazur– 

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

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

50 osób, 
15. Rodzina i dziecko, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób 
16. Wychowanie dziecka w rodzinie, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku polskim; limit 

50 osób, 
17. Media przyjaciel czy wróg, dr Emilia Musiał – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób 
18. Prywatność w Sieci- prawda czy mit, dr Emilia Musiał – wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 osób 
19. Skuteczne i efektywne zarzadzanie czasem, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w języku polskim; limit 

50 osób, 
20. Asertywna komunikacja interpersonalna, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w języku polskim; limit 50 

osób, 
21. Analiza i prognozowanie trendów. Wstęp do future studies, dr Edyta Sadowska– wykład prowadzony w 

języku polskim; limit 50 osób, 
22. Media bias, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc 50 osób 
23. Media coverage of war, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób, 
24. Political and public communication, dr Rafał Klepka – wykład prowadzony w języku angielskim; limit 50 osób 



25. The keys to effective communication, dr hab. Małgorzata Bereźnicka – wykład prowadzony w języku 
angielskim; limit miejsc 50 osób 

 

Kursy proponowane przez Instytut Biologii: 

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

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

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

29. O fotografowaniu ludzi, dr inż. Piotr Bieniek – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc 50 osób, 
30. Tworzenie własnych filmów i fotografii w dobie kontaktów wirtualnych i mediów społecznościowych, 

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

Kurs proponowany przez Instytut Pedagogiki Specjalnej: 
31. Człowiek z niepełnosprawnością – kultura – piękno, dr Elżbieta Lubińska – Kościółek  – wykład prowadzony 

w  języku polskim; limit  50 osób, termin: wtorek 18.00-19.30 (co tydzień) 
 

Kurs proponowany przez Instytut Filozofii i Socjologii 
32. O zagrożeniach, jakie wiszą nad ludzkością, prof. dr hab. Wojciech Sady - wykład prowadzony w języku 

polskim; limit 50 osób, 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


