Terminy wykładów z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni 2016/2017
(6 wykładów + 7-my-ostatni na zaliczenie - jest dłuższy trwa 3 godziny lekcyjne)
*ostatni wykład zaliczeniowy
Drodzy studenci wybieracie 1 wykład z 4 podanych (Nazwy instytutów informują w jakim instytucie pracuje dany wykładowca)
UWAGA! – Nie można wybrać ponownie tego samego wykładu.
STUDIA NIESTACJONARNE
Lp.

1

Nazwa wykładu + treść

Kobieta i kobiecość w kulturze
Coaching – strategie realizacji
celów w życiu i karierze

Wykładowca

Godziny
Dzień wykładu
wykładów
INSTYTUT POLONISTYKI
Dr hab. prof. nadzw.
Grażyna LasońKochańska
Dr Aneta Jaworka
16:00-17:30
Piątek

Termin zajęć

Sala w której będą prowadzone
zajęcia

03.03.2017 r.
Sala 218
17.03.2017 r.
Wydział
Nauk
Społecznych
31.03.2017 r.
Instytut
Pedagogiki
i Pracy
21.04.2017 r.
Socjalnej
05.05.2017 r.
Ul. Westerplatte 64
19.05.2017 r.
02.06.2017 r.*
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami gender studies i przedstawienie różnych sposobów postrzegania kobiecości w kulturach i
religiach.
INSTYTUT PEDAGOGIKI I PRACY SOCJALNEJ
03.03.2017 r.
2
Filozoficzno-kulturowe konteksty
Dr hab. prof. nadzw.
kryzysu godności osoby ludzkiej
Ryszard Kozłowski
Sala 215
17.03.2017 r.
Wydział
Nauk
Społecznych
31.03.2017 r.
Ul.
Westerplatte
64
21.04.2017 r.
16:00-17:30
Piątek
05.05.2017 r.
19.05.2017 r.
02.06.2017 r.*
Celem wykładu jest:
- znajomość prezentowanych i dyskutowanych w filozofii współczesnej, antropologii filozoficzne, teologii duchowości i psychologii filozoficznej problemów,
- umiejętność wychowywania ich we współczesnej kulturze,
- rozwijanie sztuki diagnozowania kondycji człowieka i kultury w aspekcie godności.
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

3

Formacje ochrony i obrony
polskich granic w latach 19182016

Dr Ireneusz Bieniecki

16:00-17:30

Piątek

03.03.2017 r.
17.03.2017 r.
31.03.2017 r.
21.04.2017 r.
05.05.2017 r.
19.05.2017 r.
02.06.2017 r.*

Aula 16
Instytut Bezpieczeństwa
Narodowego
Ul. Arciszewskiego 22 d

Celem wykładu jest zapoznanie z:
- historią oraz współczesną działalnością formacji ochrony polskich granic z perspektywy nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności,
- zasadami prowadzenia badań związanych z oceną zagrożenia spowodowanego migracjami i działalnością terrorystyczną i ich wpływem na bezpieczeństwo
międzynarodowe i wewnętrzne państwa.
KATEDRA ADMINISTRACJI I PRACY SOCJALNEJ
4

Wybrane aspekty zjawiska
reklamy

Dr Agnieszka Próchniak

03.03.2017 r.
17.03.2017 r.
Sala 317
31.03.2017 r.
Wydział
Nauk
Społecznych
21.04.2017 r.
16:00-17:30
Piątek
Instytut Pedagogiki i Pracy
05.05.2017 r.
Socjalnej
19.05.2017 r.
Ul. Westerplatte 64
02.06.2017 r.*
Celem wykładu jest zapoznanie z problematyką zjawiska reklamy w ujęciu ekonomicznym, społecznym, psychologicznym, kulturowym i prawno-etycznym.

