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 9 podanych (Nazwy instytutów informują w jakim instytucie pracuje dany wykładowca)
UWAGA! – Nie można wybrać ponownie tego samego wykładu.
STUDIA STACJONARNE
Lp.

Nazwa wykładu + treść

1

Wpływ czynników socjologicznohistorycznych i biologicznych na
poziom wydolności fizycznej i
parametry definiujące zdrowotną
jakość życia u kobiet.

Wykładowca

Godziny
Dzień wykładu
wykładów
INSTYTUT NAUK O ZDROWIU
Dr hab. prof. nadzw.
Magdalena WiącekZubrzycka
15:00-16:30

Wtorek

Termin zajęć

07.03.2017 r.
21.03.2017 r.
04.04.2017 r.
25.04.2017 r.
09.05.2017 r.
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*

Sala w której będą prowadzone
zajęcia

Aula 67
Instytut Matematyki
Ul. Kozietulskiego 6-7

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy:
- ze zjawiskiem starzenia się w funkcji warunków socjo-historycznych,
- z procesem starzenia się w tym menopauzy w funkcji parametrów definiujących zdrowotną jakość życia,
- z wiedzą określającą zdrowotną jakość życia oraz parametrów definiujących tę wiedzę, umożliwiającą zrozumienie pojęć definiujących czynniki „starości”.
Przygotowanie studentów do zdobycia niezbędnej wiedzy z zakresu fizjologii.
INSTYTUT POLONISTYKI
07.03.2017 r.
2
Media w kulturze
Dr Janusz Bohdziewicz
21.03.2017 r.
Aula 16
04.04.2017 r.
Instytut
Bezpieczeństwa
25.04.2017 r.
17:00-18:30
wtorek
Narodowego
09.05.2017 r.
Ul. Arciszewskiego 22 d
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest pobudzenie studentów do refleksji nad aktualnymi wyzwaniami, związanymi z upowszechnianiem się nowych mediów i form komunikacji, wraz z
odniesieniem się do konkretnych zdarzeń społecznych, dokonane z perspektywy współczesnych zdobyczy nauk o komunikowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. teorii

mediów – z zachętą do zapoznania się z nimi i pogłębienia studiów.
3
Kobieta i kobiecość w kulturze
Dr hab. prof. nadzw.
Buddyzm w Polsce. Tradycja i
Grażyna Lasońadaptacja
Kochańska
Daniel Kalinowski

07.03.2017 r.
Aula 69
Instytut
Matematyki
21.03.2017 r.
Ul. Kozietulskiego
04.04.2017 r.
25.04.2017 r.
15:00-16:30
Wtorek
09.05.2017 r.
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami gender studies i przedstawienie różnych sposobów postrzegania kobiecości w kulturach i
religiach.
INSTYTUT MATEMATYKI
07.03.2017 r.
4
Wokół liczb, figur i brył
Dr Małgorzata Turowska
Sala 218
21.03.2017 r.
Wydział
Nauk
Społecznych
04.04.2017 r.
Instytut
Pedagogiki
i Pracy
25.04.2017 r.
15:00 – 16:30
Wtorek
Socjalnej
09.05.2017 r.
Ul. Westerplatte 64
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest poznanie :
- podstawowych zagadnień dotyczących liczb rzeczywistych i zespolonych oraz figur i brył,
- zagadnień, których rozwiązań szukano od starożytności.
INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
07.03.2017 r.
5
Inwazje biologiczne
Dr hab. prof. nadzw.
Mykola Ovcharenko
Sala 317
21.03.2017 r.
Wydział Nauk Społecznych
04.04.2017 r.
Instytut
Pedagogiki i Pracy
25.04.2017 r.
15:00-16:30
Wtorek
Socjalnej
09.05.2017 r.
Ul. Westerplatte 64
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest wyposażenie studenta w wiedzę na temat czynników i mechanizmów wpływających na procesy migracji gatunków obcych i metod regulacji ich
liczebności.
INSTYTUT PEDAGOGIKI I PRACY SOCJALNEJ

6

Coaching – strategie realizacji
celów w życiu i karierze

Dr Anetta Jaworska

07.03.2017 r.
Aula 69
21.03.2017 r.
Instytut Matematyki
04.04.2017 r.
Ul.
Kozietulskiego 6-7
25.04.2017 r.
17:00-18:30
wtorek
09.05.2017 r.
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stawiania celów życiowych, planowania i realizowania zamierzeń. Nabycie umiejętności i realistycznego
planowania przyszłości wraz ze zdolnością pokonywania przeszkód pojawiających się w drodze realizacji celów – implementacji intencji. Kształtowanie umiejętności
równoważenia wszystkich obszarów funkcjonowania człowieka.
07.03.2017 r.
7
Wprowadzenie do pedagogiki
Dr Łukasz Androsiuk
dźwięku
Sala 317
21.03.2017 r.
Wydział Nauk Społecznych
04.04.2017 r.
Instytut Pedagogiki i Pracy
25.04.2017 r.
17:00-18:30
Wtorek
Socjalnej
09.05.2017 r.
Ul. Westerplatte 64
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest:
- wyposażenie studenta w podstawową wiedzę dotyczącą pedagogicznej roli/miejsca/znaczenia kultury dźwięku w procesie uczenia/nauczania,
- zachęta do refleksji nad współczesnymi gatunkami muzycznymi,
- wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności z zakresu obsługi wybranych aplikacji muzycznych (dostępnych na platformy; Windows/macOS/IOS/Android, tj. na
komputery osobiste/tablety/smartfony), przystosowanych do wykorzystania w trakcie zająć lekcyjnych z uczniami szkół podstawowych/ponadpodstawowych.
INSTYTUT FIZYKI
07.03.2017 r.
8
Fotowoltaika w praktyce
Dr Robert Jaworski
21.03.2017 r.
Sala 218
04.04.2017 r.
Wydział
Nauk
Społecznych
25.04.2017 r.
17-18:30
Wtorek
Instytut Pedagogiki i Pracy
09.05.2017 r.
Socjalnej
23.05.2017 r.
Ul. Westerplatte 64
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi przemianami energii w procesach pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej oraz z rozwiązaniami
technicznymi instalacji wykorzystującej ten rodzaj energii. Student zapoznaje się z podstawami fizycznymi nowoczesnych technologii fotowoltaicznych stosowanych coraz

częściej do pozyskiwania energii elektrycznej na potrzeby domku jednorodzinnego lub zakładu produkcyjnego.
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
9

Formacje ochrony i obrony
polskich granic w latach 19182016

Dr Ireneusz Bieniecki

15:00-16:30

Wtorek

07.03.2017 r.
21.03.2017 r.
04.04.2017 r.
25.04.2017 r.
09.05.2017 r.
23.05.2017 r.
06.06.2017 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
10

Wybrane aspekty zjawiska
reklamy

Dr Agnieszka Próchniak

07.03.2017 r.
21.03.2017 r.
Aula 67
04.04.2017 r.
Instytut
Matematyki
25.04.2017 r.
17:00-18:30
Wtorek
Ul.
Kozietulskiego
6-7
09.05.2017 r.
23.05.2017 r.
06.06.2017 r.*
Celem wykładu jest zapoznanie z problematyką zjawiska reklamy w ujęciu ekonomicznym, społecznym, psychologicznym, kulturowym i prawno-etycznym.

