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SPIS TREŚCI

KULTURY I IDEE

8 11 obrazów, 11 malarzy, 11 historii – wykłady o malarstwie nowożytnym – część II – kurs online
8 Antropologia designu i nowych technologii – kurs online
8 Arkana popkultury – dawne mity, nowe media! – kurs online
9 Azerbejdżan – kulturowe dzieje niezwykłego kraju – kurs online
9 Filozofia praktyczna, czyli o tym, jak wykorzystać filozofię w codziennym życiu – kurs online
9 Filozofia wobec problemów współczesności – kurs online
10 Gry o tron i inne sensacje Piastów. Historia Polski, której nie nauczysz się w szkole – kurs online
10 Imperium. Historia Cesarstwa Rzymskiego od Oktawiana Augusta do „Antychrysta” – kurs online
10 Jak dobrze żyć? Poradnik filozoficzny – kurs online
11 Jak wieść szczęśliwe życie po stoicku – kurs online
11 Kino polskie po 1989 roku: problemy i zjawiska – kurs online
12 Myślenie sceniczne – interdyscyplinarny warsztat teatralno-literacki – kurs online
12 „Nie wiedzą tego, ale to czynią” – krytyczna analiza filmu – kurs online
13 O decydowaniu dobrym, a nawet lepszym! Podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka i niepewności –  
 kurs online
13 Od Witkacego do net artu – polska sztuka awangardowa i współczesna – kurs online
13 Pocztówki ze świata Zofii. Historia filozofii w znanych metaforach – kurs online
14 Rewolucje w sztuce – kurs online
14 Scena dla każdego – warsztaty teatralne – część II – kurs online
14 Stoicyzm w służbie codzienności – kurs online
15 Szok i wzniosłość, czyli jak rozumieć sztukę współczesną? – kurs online
15 Sztuka zależna od mózgu, czyli jak mózg spostrzega i tworzy sztukę – kurs online
15 Wizje utopii w Europie i Chinach: od konfucjanizmu i Platona do transformacji technologicznej w ChRL –  
 kurs online
16 Współczesny design i trendy w projektowaniu – kurs online
16 Zabytki Wielkiego Księstwa Litewskiego i I Rzeczypospolitej XIV–XVIII w. na Białorusi — kurs online
16 Zło. Teoria i praktyka – kurs online
17 Żydówka, czyli kto? Postacie Żydówek w literaturze polskiej II poł. XIX w. i pierwszych lat XX w. –  
 kurs online

JĘZYKI ŚWIATA

JĘZYK ANGIELSKI (OD POZIOMU A1 DO C1/C2)
18 No English? No problem. Język angielski dla początkujących (poziom A1) – kurs online
18 Angielski: gruntownie – praktycznie – skutecznie! – część II (poziom A1/A2) – kurs online
18 Uaktywnij swój angielski – część II (poziom A2) – kurs online
19 Angielski praktycznie! – krok dalej – część III (poziom A2/B1) – kurs online
19 Gramatyka angielska krok po kroku / Step by step – a gradual approach to good English grammar  
 (poziom A2/B1) – kurs online
19 Uaktywnij swój angielski – część III (poziom A2/B1) – kurs online
20 Business and Financial English – Essentials (poziom B1) – kurs online
20 Komunikacja w firmie w języku angielskim (poziom B1) – kurs online
20 Poznaj nowe szlaki turystyczne po angielsku (poziom B1) – kurs online
21 Uaktywnij swój angielski – część IV (poziom B1) – kurs online
21 About life – konwersacyjny kurs języka angielskiego – część II (poziom B1/B2) – kurs online
21 Angielska wymowa interaktywnie (poziom B1/B2) – kurs online

22 English for Human Resources Part I – specjalistyczny kurs języka angielskiego dla branży HR – część I   



 (poziom B1/B2) – kurs online
22 English is a tough nut to crack, so let’s get cracking / Jak uczyć się angielskiego samodzielnie i profesjonalnie  
 (poziom B1/B2) – kurs online
22 Perfect English – Listen and Speak / Perfekcyjny angielski – rozmawiaj i słuchaj (poziom B1/B2) –  
 kurs online
23 Prowadzenie korespondencji firmowej i pisanie e-maili w języku angielskim (poziom B1/B2) – kurs online
23 Terminologia biznesowa w języku angielskim (poziom B1/B2) – kurs online
23 Zrozumieć gramatykę angielską / Understanding English Grammar (poziom B1/B2) – kurs online
24 About life – konwersacyjny kurs języka angielskiego – część III (poziom B2) – kurs online
24 Angielski w podróży cz. II (poziom B2) – kurs online
24 „Eataly”. Odkrywanie kuchni Włoch i krajów anglosaskich z językiem angielskim (poziom B2) – część II –  
 kurs online
25 English for Human Resources Part II – specjalistyczny kurs języka angielskiego dla branży HR – część II  
 (poziom B2) – kurs online
25 Negocjacje krok po kroku: rozwój technik i strategii zawodowych w języku angielskim (poziom B2) – kurs  
 online
26 Practice Makes Perfect. Angielski w mediach. Kurs języka angielskiego (poziom B2) – kurs online
26 Praktyczny angielski w pracy: przygotowanie językowe do uczestniczenia w negocjacjach w środowisku   
 zawodowym (poziom B2) – kurs online
27 Praktyczny angielski w pracy: przygotowanie językowe do uczestniczenia w różnych typach zebrań  
 w środowisku zawodowym (poziom B2) – kurs online
27 Wokół spraw bieżących – część I (poziom B2) – kurs online
27 As Precise As Possible – APAP FORTE: a remedy for English „headaches”– struktury gramatyczne  
 i leksykalne – remedialny kurs języka angielskiego – część II (poziom B2/C1) – kurs online
28 As Precise As Possible – APAP FORTE MAX: a remedy for English „headaches” – struktury gramatyczno- 
 leksykalne – remedialny kurs języka angielskiego – część III (poziom B2/C1) – kurs online
28 Business and Financial English – Advanced (poziom B2/C1) – kurs online
28 Business English Advanced Plus (poziom B2/C1) – kurs online
29 Wokół spraw bieżących – część II (poziom B2/C1) – kurs online
29 Engaging Conversations III – konwersacyjny kurs języka angielskiego – część III (poziom C1) – kurs online 
30 Engaging Conversations II – konwersacyjny kurs języka angielskiego – część II (poziom C1) – kurs online
30 Engaging Conversations I – konwersacyjny kurs języka angielskiego – część I (poziom C1) – kurs online
31 Engaging Conversations IV – konwersacyjny kurs języka angielskiego – część IV (poziom C1) – kurs online
31 The Crown” czyli królewska gorączka. Brytyjska rodzina królewska w kulturze konsumpcyjnej (poziom C1)  
 – kurs online
31 Race, Class, and Gender in English / Jak (i po co) mówić o rasie, klasie i płci po angielsku? Kurs  
 konwersacyjny (poziom C1/C2) – kurs online
JĘZYK ARABSKI (OD POZIOMU A1 DO A1/A2)
32 Język arabski w pigułce (poziom A1) – kurs online
32 Arabski bez granic (poziom A1/A2) – kurs online
JĘZYK CZESKI (POZIOM A1)
32 Język czeski dla dużych dzieci – nauka czeskiego z bajkami (poziom A1) – kurs online
JĘZYK FRANCUSKI (OD POZIOMU A1 DO B2/C1)
33 Oko w oko z francuskim i kulturą francuską – kurs języka francuskiego dla początkujących (poziom A1) –  
 kurs online
33 Avec plaisir. Mówimy po francusku i poznajemy kulturę Francji (poziom A1/A2) – kurs online
33 Francuski nie tak bardzo obcy – kurs języka francuskiego i kultury Francji (poziom A1/A2) – kurs online
34 Poczujmy się we Francji jak u siebie – kurs języka francuskiego i kultury Francji (poziom A2) – kurs online
34 A Paris au soleil et sous la pluie. W Paryżu w słońcu i w deszczu (poziom A2/B1) – kurs online
34 Apprendre le français en regardant – nauczmy się języka francuskiego oglądając filmy i nie tylko  
 (poziom A2/B1) – kurs online

35 Parlez-vous… québécois ? – kurs języka francuskiego z elementami kultury Quebecu (poziom A2/B1) –  



 kurs online
35 Kultury i literatury franko-karaibskie: Haiti, Martynika, Gwadelupa (poziom B2) – kurs online
35 Parler français: culture, société, politique, économie. Dyskusja o Francji i nie tylko – konwersacje z języka  
 francuskiego (poziom B2) – kurs online
36 Złap gramatykę francuską za rogi! Czyli jak oswoić trudniejsze elementy gramatyki francuskiej (poziom B2)  
 – kurs online
36 À l’aise en français: la diversité culturelle selon la région et le pays francophone-les conversatoires- Biegły/ 
 biegła we francuskim: różnorodność kulturowa w zależności od regionu i kraju francuskojęzycznego-  
 konwersacje z języka francuskiego (poziom B2/C1) – kurs online
GREKA (POZIOM A1)
36 Język Ewangelii: Greka Nowego Testamentu (poziom A1) – kurs online
JĘZYK HEBRAJSKI (POZIOM A1)
37 Hebrajski od podstaw z elementami kultury popularnej Izraela (poziom A1) – kurs online
37 Hebrajski podstawowy – kontynuacja (poziom A1) – kurs online
JĘZYK HISZPAŃSKI (OD POZIOMU A1 DO B2/C1)
37 Hiszpanie i hiszpański (poziom A1) – kurs online
38 Z Hiszpanem – po hiszpańsku! (poziom A1) – kurs online
38 Piosenka jest dobra na wszystko – kurs języka hiszpańskiego (poziom B1) – kurs online
38 Español sin problemas / Hiszpański bez problemów – część III (poziom B2) – kurs online
39 Español sin problemas / Hiszpański bez problemów – część V (poziom B2) – kurs online
39 Język hiszpański prawny i prawniczy (poziom B2/C1) – kurs online
JĘZYK NIDERLANDZKI (POZIOM A2)
39 Z niderlandzkim w świat (poziom A2) – kurs online
JĘZYK NIEMIECKI (OD POZIOMU A1 DO B1/B2)
40 Hallo, wie geht’s? Język niemiecki dla „ponownie początkujących” (poziom A1) – kurs online
40 Niemiecki – gruntowne porządki! Uczyłeś się, ale niewiele pamiętasz? Ten kurs jest dla Ciebie!  
 (poziom A1/A2) – kurs online
41 Dobry start – czyli język niemiecki na co dzień – część II (poziom A2) – kurs online
41 Druga szansa dla języka niemieckiego – Niemiecki? To taki łatwy język! (poziom A2) – kurs online
42 Niemiecki wygodnie, praktycznie, skutecznie i z humorem (poziom A2) – kurs online
42 Niemiecki – język w kulturze. Słownictwo na co dzień w piosenkach, filmach oraz w innych wytworach   
 kulturowych (poziom A2/B1) – kurs online
43 Niemiecki w biznesie (poziom A2/B1) – kurs online
43 Druga szansa dla języka niemieckiego – Niemiecki to taki łatwy język! – Konwersacje (poziom B1) –  
 kurs online
43 Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim (poziom B1/B2) – kurs online
JĘZYK PORTUGALSKI (POZIOM A1)
44 Apetyt na Portugalię – język portugalski na wakacje i nie tylko (poziom A1)
JĘZYK ROSYJSKI (OD POZIOMU A2 DO B2/C1)
44 Pewnym krokiem z rosyjskim (poziom A2) – kurs online
44 Żeby język giętki powiedział wszystko… po rosyjsku! (poziom A2/B1) – kurs online
45 Krok do przodu z rosyjskim (poziom B1/B2) – kurs online
45 Porozmawiajmy po rosyjsku – część III (poziom B1/B2) – kurs online
45 Język rosyjski: bliski, zrozumiały, łatwy dla Polaków — to klucz do całej Europy Wschodniej 
 (poziom B2/C1) — kurs online
JĘZYK SERBSKI (POZIOM A1)
46 Balkan Express. Intensywny kurs języka serbskiego z elementami kultury (poziom A1) – kurs online
JĘZYK SUAHILI (POZIOM A1)
46 Ninataka kusema Kiswahili – intensywny kurs letni języka suahili od podstaw (poziom A1) – kurs online
46 Ninasema Kiswahili – czyli język suahili od podstaw (poziom A1) – kurs online
 

JĘZYK SZWEDZKI (POZIOM A1)



47 Svenska på gång. Język szwedzki w życiu codziennym – kurs dla początkujących – część I (poziom A1) – 
 kurs online
JĘZYK WŁOSKI (OD POZIOMU A1 DO B2/C1)
47 Włoski niezbędnik turystyczny – kurs języka włoskiego (poziom A1) – kurs online
47 Włoski survival, czyli jak przeżyć we Włoszech (poziom A1) – kurs online
48 Vacanze Italiane, czyli niezbędne zwroty w pigułce – konwersatoryjny kurs języka włoskiego  
 (poziom A1/A2) – kurs online
48 Włoski niezbędnik turystyczny – kurs języka włoskiego – część II (poziom A1/A2) – kurs online
48 Konwersacje na włoskie wakacje (poziom A2) – kurs online
49 Włoski niezbędnik turystyczny – kurs języka włoskiego – część III (poziom A2) – kurs online
49 Palcem po włoskiej mapie – kurs języka i kultury (poziom A2/B1) – kurs online
49 Italiano Facile. Grammatica italiana per tutti – kurs języka włoskiego (poziom B1) – kurs online
50 Passeggiate Italiane II / Włoskie spacery z piosenką w tle – kurs języka włoskiego II (poziom B1) – kurs online
50 Canta che ti passa (część II) – Odkryj Włochy poprzez włoską muzykę (poziom B1/B2) – kurs online
50 E ora che faccio? – Co mam teraz zrobić? Kurs przetrwania we Włoszech (poziom B1/B2) – kurs online
51 Passeggiate Italiane / Włoskie spacery ze sztuką w tle – kurs języka włoskiego – część III (poziom B1/B2)
51 Venti ragioni per andare in Italia: odkrywanie skarbów Włoch – część II (poziom B2/C1) – kurs online

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
52 10 spotkań o miłości – kurs online
52 ABC LGBT – wprowadzenie do queer studies – kurs online
53 ABC polityki – skąd się biorą i jak działają politycy? – kurs online
53 Aby żyć dobrze i szczęśliwie..., czyli o spełnieniu i szczęściu według filozofii praktycznej – kurs online
54 Asertywność drogą do bycia sobą – kurs online
54 Autoprezentacja i profesjonalny wizerunek w pracy zdalnej – kurs online
55 Badania kliniczne i rozwój produktu leczniczego – kurs online
55 Budowa i komunikacja marki – kurs online
55 Chemia kosmetyczna pod lupą – kurs online
56 Communication design – jak projektować kampanie społeczne – kurs online
56 Człowiek w świecie Big Data i algorytmów – kurs online
56 Czy wiesz, co mówisz? O ukrytej sile słów – kurs online
57 Dziki, groteskowy i szokujący świat społeczny – kurs online
58 Efektywne zarządzanie własną drogą życiową – kurs online
58 Erystyka w komunikacji – kurs online
58 Inteligentny emocjonalnie, czyli jaki? Warsztat o znaczeniu inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka –  
 kurs online
59 Jak Cię widzą…, czyli autoprezentacja na scenie i przed kamerą – kurs online
59 „Jak się dobrze komunikować?” O dobrej komunikacji w życiu, pracy, u lekarza – kurs online
59 Jak starzeje się mózg i umysł – kurs online
60 Jak żyć w wieku propagandy? Oblicza perswazji w komunikacji społecznej – kurs online
60 Komunikacja bez przemocy w pracy (Non-Violent Communication) – warsztaty – kurs online
60 Laboratorium komunikacji – kurs online
61 Mów jak lider – warsztat retoryki przywódcy – kurs online
61 Mózg, emocje i stres, czyli jak można zarządzać emocjami i stresem – kurs online
61 Najciekawsze eksperymenty w psychologii – konfrontacje – kurs online
62 Największa mniejszość świata: niepełnosprawność i społeczeństwo (kurs online)
62 Negocjacje według polityków: Jefferson, Trump, Tusk i inni – kurs online
63 NEOcjacje: profitowa komunikacja – kurs online
63 Nie daj się zhakować lub podsłuchać – warsztaty cybersamoobrony dla humanistów – kurs online
64 „Od srebra do kokainy” – gospodarcze dzieje Meksyku – kurs online
64 Od zasobów do celów – psychologia zmiany w praktyce – kurs online
64 Open Your Mind – trening innowacyjności i twórczego myślenia – kurs online



65 O pokoju. O wojnie. Przeszłość – współczesność – przyszłość – kurs online
65 O sztuce mowy. Dykcja i emisja głosu – kurs online
65 O sztuce mowy. Dykcja i emisja głosu. Poziom II – kurs online
66 Polityka zagraniczna Polski po 1989 r. – kurs online
66 Poznać przeszłość, zrozumieć teraźniejszość. Wprowadzenie do historii XVIII-XIX wieku. Kurs online.
67 Prawa człowieka a terroryzm – kurs online
67 Problemy zmian klimatu i wyzwania transformacji energetycznej – kurs online
68 Rozwój osobisty przez zabawę w warunkach izolacji społecznej – kurs online
68 Skuteczne pozyskiwanie, analiza i techniki oceny wiarygodności informacji – kurs online
69 Spojrzenie z innej strony – 10 (nie)oczywistych miast
69 Tajemnice innych umysłów – neuropsychologia zaburzeń poznania społecznego – kurs online
70 Tarcza antymanipulacyjna: jak bronić się przed wpływem społecznym? – kurs online
70 Trening twórczego myślenia, czyli czego możemy się nauczyć od psychologii twórczości? – kurs online
70 Warszawa Leopolda Tyrmanda – kurs online
71 W pogoni za szczęściem – trening (nie zawsze) pozytywnego myślenia – kurs online
71 Zgoda buduje: warsztat mediacji – kurs online
71 Zwolnij! Życie (prawdopodobnie) masz tylko jedno – wstęp do SLOW life – kurs online

PRAWO, BIZNES I IT
72 Alternatywa dla Worda: przygotowanie atrakcyjnych dokumentów w języku LaTeX – kurs online
72 Analiza sprawozdań finansowych – kurs online
72 Business English – Investing in English (poziom C1) – kurs online
73 Design thinking w teorii i praktyce – kurs online
73 e-Biznes, social media i influencer marketing, czyli jak skuteczniej sprzedawać i promować – kurs online
73 E-commerce w praktyce – uruchomienie sprzedaży w sieci krok po kroku – kurs online
74 Introduction to Design Thinking – Wstęp do Design Thinking – kurs online
74 Jak radzić sobie z mobbingiem, dyskryminacją i innymi negatywnymi zjawiskami w pracy? Aspekty prawne  
 i psychologiczne – kurs online
74 Kampania promocyjna w sieci krok po kroku – kurs online
75 Komunikacja na co dzień i w biznesie, czyli jak docierać do otoczenia – kurs online
75 Kreowanie marki, czyli marketing i PR małych oraz dużych biznesów – kurs online
75 Kultura innowacji, turkus, postawy i agile – kurs online
76 Leadership Development Program – Program Rozwoju Zdolności Przywódczych – kurs online
76 Mediacja i facylitacja w praktyce. Jak zarządzać konfliktem oraz budować współpracę – kurs online
77 Myśl wizualnie! Prezentacje multimedialne i videoclipy – kurs online
77 Negocjacje w praktyce – kurs online
78 Patenty i prawo patentowe – kurs online
78 Podstawowe zagadnienia prawa pracy – kurs online
79 Podstawy rachunkowości finansowej II – kurs online
79 Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej – kurs online
79 Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości – kurs online
80 Prawne i psychologiczne aspekty komunikacji i rozwiązywania sporów w pracy – kurs online
80 Prawo HR – kurs dla pracowników działów HR, menadżerów i osób zarządzających zespołami – kurs online
80 Protokół dyplomatyczny – kurs online
81 Rozwiązania prawa pracy ułatwiające godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym – kurs online
81 Service design: projektowanie usług, emocji i doświadczeń – kurs online
82 Tajniki Internetu – warsztaty eksploracji cyfrowych zasobów – kurs wakacyjny online
82 WordPress w e-commerce – kurs online
82 Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku – kurs online
83 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Analiza przepisów prawa pracy – kurs online
83 Zrób to sam w Internecie. Web 2.0 w praktyce – kurs online



NAUKA I ŚRODOWISKO
84 Bezpieczna farmakoterapia w ciąży i laktacji – leki dla świadomej mamy – kurs online
84 Biomimikra w architekturze – czego możemy nauczyć się od natury? – kurs online
85 Chemia żywności a zdrowe jedzenie – kurs online
85 Filozofia nauki. O pogoni za racjonalnością i poszukiwaniu prawdy o świecie – kurs online
85 Jeszcze więcej o żywności i prawidłowym żywieniu – kurs online
86 Teledetekcja środowiska – kurs online
86 Umysł zależny od mózgu, czyli jak jest zbudowany i jak działa mózg – kurs online
87 Umysł zależny od mózgu dla zaawansowanych, czyli percepcja a rzeczywistość – kurs online
87 Wymarłe historie. Rzecz o wytępionych gatunkach zwierząt – kurs online
87 Zapach: od magii do nauki – kurs online
88 Z plecakiem przez świat, czyli o radości bycia geografem – część II – kurs online
88 Żywność XXI wieku – żywi czy zabija – kurs online

REKREACJA I HOBBY
89 ABC bezstresowej fotografii aparatem fotograficznym – kurs online
89 ABC bezstresowej fotografii smartfonem – kurs online
89 ABC Fotoopowieści aparatem lub smartfonem – kurs online
90 Artystyczna kreatywność dla każdego – kurs online
90 Automasaż – sam możesz rozluźnić swoje ciało – kurs online
90 Film realizowany smartfonem – podstawy sztuki filmowej. Video-inspiracje doświadczeniem pandemii   
 koronawirusa – kurs online
91 Jak namalować nastrój? – kurs online
91 Jeszcze więcej ukulele, kontynuacja: poziom drugi – kurs online
91 Kurs Pięknego Pisania, czyli Kaligrafia dla początkujących – kurs online
92 Kurs Pięknego Pisania II, czyli Kaligrafia dla początkujących – kurs online
92 Montaż filmowy – podstawy – kurs online
92 O krok dalej. Pomysł na twórcze pisanie – kurs online
92 Scena dla każdego – warsztaty teatralne – kurs online
93 Świat moimi słowami: warsztat twórczego pisania – kurs online
93 Ukulele, nauka gry na instrumencie: poziom pierwszy – kurs online
93 Ze śpiewem przez życie – od prawidłowej wymowy do pięknego śpiewu – kurs online

UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!
94 10 spotkań o miłości - kurs online
95 Spojrzenie z innej strony - 10 (nie)oczywistych miast - kurs online
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KULTURY I IDEE
11 OBRAZÓW, 11 MALARZY, 11 HISTORII – WYKŁADY  
O MALARSTWIE NOWOŻYTNYM – CZĘŚĆ II – KURS ONLINE
dr Adam Tyszkiewicz 275 zł/30 h 
Zaproszenie do udziału w kursie skierowane jest do Słuchaczy zainteresowanych europejskim malarstwem 
nowożytnym. Zajęcia będą dotyczyć malowideł, które zrewolucjonizowały sztukę na przestrzeni ostatnich 
kilku stuleci.  Słuchacze zaznajomią się z symboliką, kompozycją wybranych obrazów oraz technikami 
malarskimi stosowanymi przez artystów.  Poznają sylwetki najważniejszych malarzy oraz okoliczności 
powstania ich najwybitniejszych dzieł sztuki.  Szczególnie duży nacisk zostanie położony na porównanie 
obrazów o tym samym temacie, powstałych w tym samym czasie oraz na wskazanie późniejszych inspiracji.

ANTROPOLOGIA DESIGNU I NOWYCH TECHNOLOGII –  
KURS ONLINE
dr Iwo Zmyślony 675 zł/46 h 
Co z nami robią nowe technologie? Jak bardzo nas zmieniają? W jakim stopniu kształtują nasze style życia, 
nawyki i pragnienia? Jak oddziałują na poziomie jednostek, a jak na poziomie wspólnot i większych społeczności? 
Jakie stwarzają szanse, a jakie zagrożenia?  Tego rodzaju pytania nurtują dziś coraz częściej projektantów, 
badaczy i wizjonerów biznesu. Ich właściwe postawienie stanowi bowiem warunek innowacyjnych strategii 
rozwoju produktów, usług, marek czy przedsiębiorstw. Podczas kursu przeanalizujemy także coraz bardziej 
aktualne problemy: komu maszyny zabiorą kiedyś pracę? Czy mogą mieć świadomość i co to właściwie 
znaczy? Czy mogą mieć uczucia i czytać w naszych myślach? W jaki sposób będziemy je wtedy kontrolować? 
Czy będą respektować nasze zasady moralne? Czy jesteśmy świadkami narodzin nadczłowieka?

ARKANA POPKULTURY – DAWNE MITY, NOWE MEDIA! –  
KURS ONLINE
dr Olga Kłosiewicz 275 zł/30 h 
Kultura masowa jest wszechobecna i wzbudza sprzeczne emocje, dzieląc rzesze  swoich odbiorców  
na oddanych fanów i zagorzałych przeciwników. Trudno zachować wobec niej neutralność, nie tylko ze względu 
na niezwykle emocjonalny i pełen ekspresji przekaz, lecz przede wszystkim globalny zasięg. Rozpoznawanie 
mechanizmów działania popkultury jest ważne dla jej refleksyjnego odbioru, pomaga również w rozumieniu 
powiązanych z nią zjawisk: rozwoju masowych mediów, spontanicznego, oddolnego tworzenia się ruchów 
społecznych, powstawania indywidualnych lub synkretycznych systemów etycznych, tworzenia politycznych 
spektakli, powstawania panik moralnych, zmienności mód. Kurs będzie miał charakter warsztatowy: treść 
wykładu  ma służyć  wyjaśnieniu konkretnych zjawisk kultury popularnej i dawać narzędzia do ich  
interpretacji, dlatego przewidzianych jest wiele prezentacji multimedialnych.
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AZERBEJDŻAN – KULTUROWE DZIEJE NIEZWYKŁEGO  
KRAJU – KURS ONLINE
dr Shahla Kazimova 275 zł/30 h 
Kultura Azerbejdżanu jest wielowarstwowa, kształtowała się w procesie interakcji wpływów cywilizacji 
Bliskiego Wschodu, tradycji turkijskiej i europejskich świeckich wartości przekazywanych w okresie 
panowania Rosji. 

Kurs prezentuje kulturę, sztukę, obrzędowość Azerbejdżanu, zmiany społeczno-kulturowe zachodzące  
w społeczeństwie azerbejdżańskim na przestrzeni wieków. Poszczególne wykłady są poświęcone zwyczajom 
weselnym i świątecznym, średniowiecznej i nowoczesnej architekturze oraz bogatej tradycji muzycznej 
kraju. W trakcie kursu zostanie omówiony temat kobiet w azerbejdżańskiej kulturze, jej roli i statusie  
w rodzinie i społeczeństwie, wsparty osobistym doświadczeniem życia wykładowcy w Azerbejdżanie.  
W trakcie wykładów będą prezentowane najbardziej wybitne osiągnięcia kultury azerbejdżańskiej na 
podstawie prezentacji multimedialnych, filmów i nagrań video.

FILOZOFIA PRAKTYCZNA, CZYLI O TYM, JAK WYKORZYSTAĆ 
FILOZOFIĘ W CODZIENNYM ŻYCIU – KURS ONLINE 
dr Paulina Seidler 275 zł/30 h 
Jesteśmy różni, ale problemy mamy podobne. Poradniki celebrytów na niewiele się zdają, a okazuje się, 
że sprawiająca wrażenie niepraktycznej, niedostępnej i nieprzystępnej filozofia oferuje masę rozwiązań 
codziennych problemów współczesnego człowieka. Od zarania dziejów filozofowie odpowiadają na pytania: 
jak się porozumiewać? Jak argumentować? Jak żyć? Jak znaleźć sens i cel życia? Jak panować nad emocjami? 
Jak myśleć efektywniej? Na kursie zostaną omówione wybrane koncepcje filozoficzne, które z powodzeniem 
można wykorzystać w życiu codziennym i dzięki nim po porostu żyć lepiej. Na kursie poruszone zostaną 
m.in. następujące tematy: filozoficzny przepis na szczęście, o panowaniu nad emocjami, o tym jak dyskutować 
i argumentować, o wartościach bez religii.

FILOZOFIA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNOŚCI –  
KURS ONLINE
dr Olga Kłosiewicz 275 zł/30 h 
Dlaczego mówi się, że Europa stała się wdową po transcendencji? Jak odkrycie nieświadomości zmieniło 
filozofię? Czy rozum może być przyczyną zagłady? W jaki sposób nowoczesne narzędzia i media zmieniają 
nasze poznanie? Czy inność musi prowadzić do konfliktu wartości? Jak odróżnić poprawne wnioskowania 
od ideologii? Czy jesteśmy świadkami końca sztuki i upadku kultury? Próba odpowiedzi na te i inne pytania 
podjęta zostanie w pismach najwybitniejszych myślicieli XX i początków XXI wieku. Filozoficzny komentarz 
do najbardziej dramatycznych wydarzeń politycznych oraz przemian społecznych i cywilizacyjnych: spory, 
polemiki, wizje przyszłości.
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GRY O TRON I INNE SENSACJE PIASTÓW. HISTORIA POLSKI, 
KTÓREJ NIE NAUCZYSZ SIĘ W SZKOLE – KURS ONLINE
dr Paweł Figurski 275 zł/30 h 
A co, jeśli kraj Mieszka nie był wcale Polską, a Rzesza była najbliższym sojusznikiem Piastów? Takie i inne 
niekonwencjonalne pytania będziemy stawiać źródłom historycznym, aby zrekonstruować obraz dziejów 
bliski średniowiecznym realiom, a nie współczesnym ideologiom. Celem kursu jest bowiem przedstawienie 
Słuchaczom nietypowej wizji historii Polski na podstawie interpretacji źródeł historycznych, która 
uwzględnia najnowsze odkrycia naukowe i jest wolna od uwarunkowań marksizmu, nacjonalizmu oraz 
radykalnego liberalizmu. To właśnie te nurty myślowe wpłynęły na większość dotychczasowych syntez 
historii Piastów. Po wyzbyciu się ograniczeń narzuconych przez nowoczesne ideologie, naszym oczom ukaże 
się inny świat średniowiecznej Polski, do którego serdecznie zapraszam.

IMPERIUM. HISTORIA CESARSTWA RZYMSKIEGO  
OD OKTAWIANA AUGUSTA DO „ANTYCHRYSTA” –  
KURS ONLINE
dr Paweł Figurski 275 zł/30 h 
Zapraszam w podróż po średniowiecznych dziejach Europy widzianych z perspektywy źródeł historycznych 
(teksty, architektura, sztuka). Podczas każdego wykładu będziemy krytycznie interpretować różnego rodzaju 
pomniki przeszłości związane z Cesarstwem Rzymskim aż do XIII wieku, aby odpowiedzieć na pytania: czym 
była władza polityczna w czasach przednowoczesnych? Jak zostawało się cesarzem i utrzymywało panowanie? 
Jakie były relacje między władzą cesarską a władzą kościelną? Odpowiadając na te pytania, przybliżymy się  
do korzeni, z których wyrosła obecna cywilizacja europejska i jej rozumienie tego, co polityczne. 

 

JAK DOBRZE ŻYĆ? PORADNIK FILOZOFICZNY – KURS ONLINE
dr Paulina Seidler 275 zł/30 h 
W szkole uczymy się wzorów, teorii naukowych, zdobywamy informacje o świecie, ale nie uczymy się jak 
pracować nad sobą ani tego, jak dobrze żyć. Jest tyle kwestii dotyczących nas samych i naszej rzeczywistości, 
które wydają się pozostawione bez wyjaśnienia: Czym są wartości? Jak być wartościowym człowiekiem? 
Na jakich zasadach współgra umysł z ciałem? Jak ćwiczyć swój charakter? Jak planować i motywować się 
do pracy? Tu przychodzi z pomocą filozofia: dziedzina ludzi pytających, dociekliwych, wręcz ciekawskich. 
Filozofia to królowa i matka wszelkich nauk. Warto więc poznać, co ma nam do powiedzenia.
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JAK WIEŚĆ SZCZĘŚLIWE ŻYCIE PO STOICKU – KURS ONLINE
dr Paulina Seidler 275 zł/30 h 
Każdy z nas chce być szczęśliwy. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele w tej materii zależy 
od nas samych, naszej postawy, tego jak prowadzimy swoje życie i jakimi wartościami się w nim kierujemy. 
Stoicy tysiące lat temu zaproponowali sposób na szczęśliwe i wartościowe życie, który jest zaskakująco 
aktualny. Wprowadzając w życie proste zasady i ćwiczenia duchowe otwiera się przed nami ścieżka 
świadomego, refleksyjnego i szczęśliwego życia. Na kolejnych zajęciach Słuchacze będą uczeni tajników tej 
umiejętności pogłębiając swoją stoicką postawę. 

 

KINO POLSKIE PO 1989 ROKU: PROBLEMY I ZJAWISKA –  
KURS ONLINE
mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk
dr Grzegorz Fortuna 275 zł/30 h 
Program konwersatorium odzwierciedla kluczowe problemy dla kina polskiego po 1989 roku. Szerokie spektrum 
tematyczne pozwoli nie tylko zrekapitulować dotychczasowe, krytyczne badania dotyczące kanonicznych 
już  pozycji polskiej kinematografii ostatnich 30 lat, takie jak “Psy”  Pasikowskiego, “Dług” Krauzego czy 
“Ida” Pawlikowskiego. Wiele  miejsca poświęcimy także tytułom mniej dzisiaj pamiętanych  (“Wirus” 
Kidawy-Błońskiego, “Show”. Ślesickiego, “Pokuszenie”  Sass) lub tych, których skomplikowana historia 
recepcji doskonale odzwierciedla tak polityczno-społeczne zmiany, jak i przemiany samej krytyki filmowej 
omawianego okresu. Pozwoli to zrozumieć epokę w polskim kinie, wciąż domagającej się opisu, interpretacji 
i dyskusji, w pełnym zakresie jej niejednoznacznych i burzliwych dziejów rozwoju.
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MYŚLENIE SCENICZNE – INTERDYSCYPLINARNY WARSZTAT 
TEATRALNO-LITERACKI – KURS ONLINE
mgr Afrodyta Weselak 293 zł/30 h 
W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzeć  się także kontekstowi historycznemu i literackiemu 
oraz ważnym stylom teatralnym w wybranych okresach, m.in: w Polsce i we Francji, a także w Rosji, w Stanach 
Zjednoczonych i japońskiemu teatrowi Noh, gdyż stanowi on niezwykły zabytek teatralny z XVII wieku  
do dzisiaj istniejący w prawie niezmienionej formie oraz performensowi.

Zajęcia nie mają za zadanie przygotować adeptów sztuki teatralnej do egzaminów aktorskich. Stanowią 
interdyscyplinarną próbę adaptacji wiedzy dotyczącej technik teatralnych, literackiej i historycznej  
na potrzeby pracy naukowej oraz mogą stanowić wstęp do reżyserii a także posłużyć jako uzupełnienie wiedzy 
z zakresu rozwoju metod teatralnych osobom przygotowującymi się do sztuki aktorskiej i aktorom. 

Zajęcia zostaną poprowadzone przez Afrodytę Weselak, dyplomowaną aktorkę (Akademia Teatralna  
w Warszawie, otrzymane Magisterium w 2014 r.) z doświadczeniem filmowym („Ida”, reż. Paweł Pawlikowski, 
2014) i teatralnym (Teatr Polski w Warszawie, 2013-2018), która pracuje w Ośrodku Kultury Francuskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, jako badacz. Swoją interdyscyplinarną rozprawę doktorską przygotowuje 
w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu literatury francuskiej i teatru, w trybie 
codirection, we współpracy z l’Université Sorbonne Nouvelle Paris-III. Jako aktorka i doktorantka 
zrealizowała kilka staży międzynarodowych: na l’Université Sorbonne Nouvelle Paris-III, w Komedii 
Francuskiej (pracując nad Szelmostwami Skapena Moliera w reżyserii Denis Podalydès) oraz w Radio 
France Internationale (RFI). Ponadto jako aktorka współpracowała z francuskimi reżyserami i reżyserami 
frankofońskimi, takimi jak: Jacques Lassalle, Dan Jemmett i Ivan Alexandre. 

W 2021 roku jest członkinią ekipy międzynarodowego konkursu „Ma thèse en 180 secondes” i poprowadzi 
zajęcia teatralne przygotowujące doktorantów do prezentacji wyników swoich badań przed kamerą.

„NIE WIEDZĄ TEGO, ALE TO CZYNIĄ” – KRYTYCZNA ANALIZA 
FILMU – KURS ONLINE
mgr Mikołaj Bojnarowicz 275 zł/30 h 
Zajęcia mają na celu przedstawienie filmów w ramach struktur interpretacyjnych, które pozwolą umieścić  
te dzieła w kontekście rzeczywistości społecznej i kulturowej. Dyskusje na temat obejrzanych filmów 
będą miały na celu dostrzeżenie napięć między dziełami, a rzeczywistością historyczną w której powstały. 
Wyróżnione na liście filmy  powinny zostać obejrzane przez Słuchaczy przed zajęciami, na których będą 
omawiane. Podczas spotkań skupimy się na dyskusji i wspólnej, krytycznej analizie. 
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O DECYDOWANIU DOBRYM, A NAWET LEPSZYM! 
PODEJMOWANIE DECYZJI W SYTUACJI RYZYKA  
I NIEPEWNOŚCI – KURS ONLINE
mgr Wojciech Rutkiewicz  275 zł/30 h 
Ponad połowa Polaków chętnie gra w zakłady Totolotka. Niektórzy jednak wskazują, że są większe 
szanse na trafienie meteorytem niż trafienie „szóstki”. Dlaczego zatem tak chętnie wydajemy pieniądze na 
kupony w Lotto, ale w odpowiedzi na sugestię o zakupie środków ochrony przed spadającymi gwiazdami 
popukalibyśmy się w głowę?  Karol Darwin przed podjęciem decyzji o ożenku wykonał listę „plusów”  
i „minusów” małżeństwa. Słynny przyrodnik był bowiem zwolennikiem podejmowania decyzji w sposób 
racjonalny. Czy to jednak odpowiednia metoda decydowania o małżeństwie? Dzięki rozważaniom na temat 
różnych metod  podejmowania decyzji, identyfikowania logicznych i pozalogicznych sposób wnioskowania 
oraz środków oceny procesów decyzyjnych, odpowiemy na te i inne pytania. Zapraszam na kurs pt.:  
„O decydowaniu dobrym, a nawet lepszym! Podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka i niepewności”.

OD WITKACEGO DO NET ARTU – POLSKA SZTUKA 
AWANGARDOWA I WSPÓŁCZESNA – KURS ONLINE
dr Olga Kłosiewicz 275 zł/30 h 
Czym byłoby Zakopane bez Witkacego, Wrocław bez Krasnali? Jak sztuka odpowiadała na represje 
politycznego reżimu i jaką formę nadawała postulatom wolnościowym? W jaki sposób współcześni artyści 
odnoszą się do tradycyjnej obyczajowości i narodowych wartości? Jak wygląda portret społeczeństwa okresu 
transformacji, nakreślony przez sztukę krytyczną? Którzy polscy artyści zostali najbardziej docenieni w kraju 
i za granicą? Co wyróżnia polską sztukę współczesną na tle światowym? Jak wyglądają relacje między sztuką 
i kulturą masową? Czy instalacje site specific staną się wizytówkami polskich miast? Opowieść o tym, jak 
sztuka współtworzy naszą narodową tożsamość i kształtuje zbiorową wyobraźnię.

 

POCZTÓWKI ZE ŚWIATA ZOFII. HISTORIA FILOZOFII  
W ZNANYCH METAFORACH – KURS ONLINE
dr Olga Kłosiewicz 275 zł/30 h 
Czy można dwa razy wejść do tej samej rzeki? Jak brzmi muzyka sfer? Dlaczego Achilles nie może prześcignąć 
żółwia? Czy Sokrates musiał wypić cykutę? Świat, który znamy, to tylko cienie na ścianie jaskini? Z jakiego 
powodu Platon chciał przegnać poetów ze swojego idealnego państwa? Po co biegać po agorze z lampą  
w samo południe? Czy można udowodnić istnienie Boga? Co ścina brzytwa Ockhama? Jeśli wiem, że nic 
nie wiem, to co wiem, w co wątpię i dlaczego mogę być pewien swego istnienia? Czy kot, biegnący za płotem  
o szerokich sztachetach, przeskakuje z bytu w niebyt? Co jest bliższe nieskończoności: mrówka czy gwiazda? 
Człowiek jest raczej myślącą trzciną, społecznym zwierzęciem czy wilkiem drugiemu człowiekowi? Wiedza 
podobna jest do drzewa czy labiryntu? Gwiaździste niebo powinno zachwycać czy przerażać? Czy cel 
uświęca środki, a wolność – terror? Co jest opium dla mas: chleb, igrzyska, religia czy pieniądz? Na te i inne 
pytania odpowiemy słowami najsłynniejszych filozofów starożytności, średniowiecza i nowożytności przez 
ich najbardziej znane metafory i alegorie, anegdoty i przypowieści.
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REWOLUCJE W SZTUCE – KURS ONLINE
dr Olga Kłosiewicz 275 zł/30 h 
Mówi się, że pióro jest silniejsze niż miecz. Kurs pokazuje, jak pióro, pędzel i dłuto formowały świat, zapisując 
białe karty historii farbą i atramentem. Jest to opowieść o rewolucjach artystycznych i estetycznych: o sztuce 
patrzenia i zmieniania perspektywy, o wyznaczaniu i łamaniu kanonów piękna, technicznych odkryciach, 
prowokacjach obyczajowych, komentowaniu zastanej i kreowaniu nowej rzeczywistości. O trudnych relacjach 
między sztuką  a religią, polityką, ekonomią: różnicach między wartościami etycznymi  a estetycznymi,  
o społecznych kontekstach powstawania kontrowersyjnych arcydzieł.

SCENA DLA KAŻDEGO – WARSZTATY TEATRALNE – CZĘŚĆ II – 
KURS ONLINE
mgr Magdalena Kaczmarek 275 zł/30 h 
kurs w formie warsztatów teatralnych jest skierowany do Słuchaczy, którzy chcą zagłębić się w pracę aktora  
i rozwinąć umiejętności teatralne. Słuchacze poznają metodę tworzenia roli, będą mieli możliwość stworzenia 
kreacji scenicznej.

Kurs przeznaczony dla Słuchaczy, którzy ukończyli kurs „Scena dla każdego – warsztaty teatralne”.

STOICYZM W SŁUŻBIE CODZIENNOŚCI – KURS ONLINE
dr Paulina Seidler 275 zł/30 h 
Żyjemy w czasach, w których stres i przepracowanie jest normą. Mało kto z nas prawdziwie dba o siebie, 
nie zapominając o swojej duchowości. Stoicy przedstawiają receptę na szczęście, dzięki której poprzez 
odpowiednie nastawienie i postawę życiową panujemy nad sobą. Panując nad sobą, lepiej kierujemy swoim 
życiem. Na kolejnych zajęciach Słuchacze będą stopniowo wprowadzani w stoicyzm i uczeni, jak wieść 
szczęśliwe i spokojne życie.
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SZOK I WZNIOSŁOŚĆ, CZYLI JAK ROZUMIEĆ SZTUKĘ 
WSPÓŁCZESNĄ? – KURS ONLINE
dr Olga Kłosiewicz 275 zł/30 h 
Czy sztuką mogą być rozświetlające niebo błyskawice? Po co opakowywać Reichstag? Kto dał 
artystom prawo łamania kulturowych tabu: obrażania uczuć religijnych, zadawania bólu, uśmiercania 
zwierząt? Jaka jest różnica między dziełem sztuki  a zwykłym przedmiotem, jeśli wyglądają tak 
samo? Dlaczego każdy sklepik nosi dziś nazwę galerii, a mimo to pojawiają się diagnozy końca 
sztuki? Czy powinniśmy obawiać się o swoją nietykalność osobistą, odwiedzając wystawy i teatry? 
Celem kursu jest zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami estetycznymi, wyjaśniającymi i komentującymi 
główne kierunki sztuki nowoczesnej. Na konkretnych przykładach omówione zostaną różne próby 
definiowania sztuki, ustalania jej zakresu oraz główne kategorie estetyczne służące do jej opisu: dzieła sztuki, 
przeżycia estetycznego, twórcy i procesu twórczego, impresji i ekspresji, wzniosłości, ironii, alegorii.

SZTUKA ZALEŻNA OD MÓZGU, CZYLI JAK MÓZG SPOSTRZEGA 
I TWORZY SZTUKĘ – KURS ONLINE
mgr Daniel Jerzy Żyżniewski 385 zł/42 h 
Kurs pozwala Słuchaczom doświadczyć, z pomocą prostych eksperymentów w interakcji z Prowadzącym, 
istoty mózgowego procesu spostrzegania i reagowania na dzieło sztuki. Słuchacze dowiadują się, które 
składniki dzieła sztuki powodują, że mózg spostrzega je jako przyciągające lub odpychające i jak może  
to wpływać na tworzenie interpretacji. Przedstawione zostają najnowsze badania z obszaru neuroestetyki, 
mózgowego podłoża i psychologii twórczości oraz percepcji koloru. Kurs nowatorsko wprowadza  wątek 
neuropsychologii klinicznej w kontekście powstawania malarskiego dzieła sztuki i wyjaśniania zmian, które 
mogą zaistnieć w twórczości malarskiej artystów profesjonalnych po przebytym uszkodzeniu mózgu, np.  
w wyniku udaru.

WIZJE UTOPII W EUROPIE I CHINACH: OD KONFUCJANIZMU  
I PLATONA DO TRANSFORMACJI TECHNOLOGICZNEJ  
W CHRL – KURS ONLINE
mgr Patrycja Pendrakowska 275 zł/30 h 
W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się z głównymi wizjami utopii w literaturze zachodniej i chińskojęzycznej. 
Wiedza ta zostanie zaprezentowana w ujęciu porównawczym z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, 
kulturowych i politycznych. Punktem kulminacyjnym zajęć jest analiza elementów wizji utopii w odniesieniu 
do współczesnych idei polityczno-społecznych w Chinach. Istotnym elementem jest również refleksja nad 
(możliwą)  inżynierią  społeczną  przeprowadzaną przy użyciu nowych technologii w ChRL  (np.  kredyt 
zaufania społecznego, nadzór i kontrola mediów).
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WSPÓŁCZESNY DESIGN I TRENDY W PROJEKTOWANIU – 
KURS ONLINE
dr Iwo Zmyślony 422 zł/46 h 
Najciekawsze trendy we współczesnym designie, przy uwzględnieniu szerokiego spektrum praktyk 
projektowych – od zjawisk we wzornictwie przemysłowym, modzie i architekturze, poprzez nieoczywiste 
przykłady rzemiosła, grafiki i typografii; projektowanie interfejsów i systemów interakcji; projektowanie 
usług, doświadczeń i emocji; projektowanie jedzenia, a skończywszy na podejściach eksperymentalnych 
(m.in. design spekulatywny, design krytyczny, design partycypacyjny) oraz związkach designu ze sztuką czy 
lajfstajlem.

Punktem odniesienia dla prezentowanych zjawisk będą aktualne badania na temat trendów, tj. zachodzących 
w skali globalnej i translokalnej trwałych tendencji kluczowych dla strategii rozwoju produktów i organizacji. 
Będziemy analizować m.in. zasady i postulaty sustainable development, zero emmision, digital detox czy data 
minimalism.

ZABYTKI WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO I I 
RZECZYPOSPOLITEJ XIV–XVIII W. NA BIAŁORUSI — KURS 
ONLINE
mgr Viktar Korbut 330 zł/36 h 
Ten kurs z 36 zajęć będzie szczególnie użyteczny dla turystów, chętnych odbyć podróż po Białorusi. 
Oddzielnie zaprezentowana architektura cerkwi, kościołów, synagog, zamków, pałaców, ratuszy, budynków 
obronnych — wież i bram. Najpierw „podróż” zaczyna się od elewacji, a zatem przedstawione są wnętrza. 
W taki sposób słuchacz potrafi spostrzec cechy wspólne oraz różnice w architekturze świątyń, pałaców, 
ratuszy. Poprzez zdjęcia z archiwum autora kursu oraz QR-kody za pomocą urządzeń mobilnych zobaczymy 
panoramy wnętrz budynków w rzeczywistości.

ZŁO. TEORIA I PRAKTYKA – KURS ONLINE
dr Olga Kłosiewicz 367 zł/40 h 
Czym jest zło –  agresją czy abstrakcją? Brakiem dobra? Bólem, cierpieniem, ciemnością? Diabłem  czy 
depresją? Epidemią? Fanatyzmem i fundamentalizmem? Grzechem, hańbą? Ideologią, jeźdźcem Apokalipsy  
czy kolonizatorem?  Lucyferem, magią  czy  manipulacją? Nicością, okrucieństwem? Przemocą, pustką? 
Religią czy  rozumem? Samotnością, śmiercią? Torturami i terrorem? Upadłym aniołem, uzależnieniem, 
wywyższoną władzą? Zaniechaniem? Zło – jak zauważyć każdy jego przejaw i się nie zatracić?
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ŻYDÓWKA, CZYLI KTO? POSTACIE ŻYDÓWEK  
W LITERATURZE POLSKIEJ II POŁ. XIX W. I PIERWSZYCH LAT 
XX W. – KURS ONLINE
mgr Katarzyna Trębacka 275 zł/30 h 
Zajęcia poświęcone są postaciom Żydówek w literaturze polskiej lat 1864-1918. Wykład ma za zadanie 
wprowadzić słuchaczy w najważniejsze zagadnienia związane z kształtowaniem wizerunku kobiecych 
postaci w umysłach i twórczości polskich pisarek oraz pisarzy w drugiej połowie XIX i początkach XX 
wieku, pozwolić zrozumieć, jak rodzące się w XIX wieku ideologie rasistowska i antysemicka wpłynęły na 
sposób postrzegania Żydów przez pisarzy i pisarki, ale także w jakim stopniu tworzone w literaturze obrazy 
oddziaływały negatywnie lub pozytywnie na recepcję Żydów przez społeczeństwo. Wśród analizowanych 
dzieł znajdzie się twórczość m.in. Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Stanisława Wyspiańskiego, 
Władysława Reymonta czy Stanisława Ignacego Witkiewicza.
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JĘZYKI ŚWIATA
NO ENGLISH? NO PROBLEM. JĘZYK ANGIELSKI DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH (POZIOM A1) – KURS ONLINE 
mgr Elżbieta Niewiadoma 275 zł/30 h 
Kurs jest realizowany online na platformie Zoom w języku angielskim na poziomie początkującym A1. 
Program kursu opiera się na rozmaitych,podstawowych materiałach  gramatycznych  i słowniczych wraz 
z materiałami uzupełniającymi: audio-wizualnymi oraz prasowymi. Tematyka obejmuje początkujące 
zagadnienia z gramatyki i słownictwa, m.in. odmiana czasownika „be”, czas teraźniejszy „present simple”, 
czasowniki, określniki, przymiotniki, przedstawianie się, praca, kraje, podróże, rodzina, jedzenie, czas. 
Podczas kursu Słuchacze rozwijają kompetencje językowe związane z używaniem obcego języka: mówienie, 
pisanie, czytanie, słuchanie.

ANGIELSKI: GRUNTOWNIE – PRAKTYCZNIE – SKUTECZNIE! – 
CZĘŚĆ II (POZIOM A1/A2) – KURS ONLINE
dr Marcin Sroczyński 275 zł/30 h 
Kurs skierowany do osób pragnących w szybki i skuteczny sposób przypomnieć sobie podstawy języka 
angielskiego przydatne w życiu codziennym. Niezbędna wiedza dotycząca gramatyki i słownictwa przekazana 
będzie sprawnie i rzetelnie, a główny nacisk położony na rozwijanie praktycznych umiejętności mówienia, 
słuchania, czytania i pisania w języku angielskim na poziomie A1/A2. Kurs jest kontynuacją kursu „Angielski: 
gruntownie – praktycznie – skutecznie! (poziom A1/A2)”, przewidziana jest dalsza kontynuacja kursu.

UAKTYWNIJ SWÓJ ANGIELSKI – CZĘŚĆ II (POZIOM A2) –  
KURS ONLINE
dr Katarzyna Fetlińska 440 zł/48 h 
Zajęcia kursu polegają na realizacji tematu z wykorzystaniem ćwiczeń oraz materiałów audiowizualnych. 
Słuchacze poznają, dzięki temu, słownictwo i gramatykę mające pomóc w codziennej komunikacji,  
a następnie wykorzystują uzyskaną wiedzę w moderowanych konwersacjach.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności wypowiadania się w języku angielskim, przy jednoczesnym 
poszerzeniu zakresu wiedzy na temat kultury współczesnej.
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ANGIELSKI PRAKTYCZNIE! – KROK DALEJ – CZĘŚĆ III 
(POZIOM A2/B1) – KURS ONLINE
dr Marcin Sroczyński 302,5 zł/33 h 
Kurs skierowany do osób pragnących skutecznie rozwijać umiejętność porozumiewania się w języku 
angielskim, z naciskiem na zastosowanie języka w dyskusjach dotyczących zjawisk charakterystycznych dla 
współczesnego świata, związanych z życiem rodzinnym i towarzyskim, a także z rozmaitymi sytuacjami 
wymagającymi umiejętności rozwiązywania problemów i zdolności komunikacyjnych. Materiał 
pogrupowany jest w obszary tematyczne, takie jak: życie rodzinne – ludzie i ich historie, życie towarzyskie 
– spotkania, porady, plany, życie codzienne – miasto, wybory konsumenckie, nowe technologie. Niezbędna 
wiedza dotycząca gramatyki i słownictwa przekazana jest sprawnie, gruntownie i rzetelnie, a główny nacisk 
położony jest na rozwijanie praktycznych sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania na poziomie 
A2/B1.

GRAMATYKA ANGIELSKA KROK PO KROKU / STEP  
BY STEP – A GRADUAL APPROACH TO GOOD ENGLISH 
GRAMMAR (POZIOM A2/B1) – KURS ONLINE
dr Anna Murkowska 275 zł/30 h 
Celem kursu, który dotyczy gramatyki angielskiej na poziomie A2/B1, prowadzonego w języku angielskim 
i polskim, jest rozwijanie świadomości gramatycznej Słuchaczy w celu pogłębiania ich wiedzy gramatycznej 
i zdolności komunikacyjnych. Kurs jest ukierunkowany na poznawanie znaczeń, form oraz struktur 
gramatycznych i obejmuje listę ważnych tematów gramatycznych, takich jak czasy angielskie, czasowniki 
modalne, wyrażanie mnogości, użycie przedimków, zdania względne: zdania warunkowe, komplementacja 
czasownikowa, a także aspekty gramatyczne mowy zależnej i znaczenie konstrukcji biernych.

UAKTYWNIJ SWÓJ ANGIELSKI – CZĘŚĆ III (POZIOM A2/B1) – 
KURS ONLINE
dr Katarzyna Fetlińska 440 zł/48 h 
Zajęcia polegają na realizacji tematu z wykorzystaniem ćwiczeń oraz materiałów audiowizualnych. Słuchacze 
poznają dzięki temu słownictwo i gramatykę, mające pomóc im w codziennej komunikacji, a następnie 
wykorzystują je w moderowanych konwersacjach.

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności wypowiadania się w języku angielskim, przy jednoczesnym 
poszerzeniu zakresu wiedzy na temat kultury współczesnej.
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BUSINESS AND FINANCIAL ENGLISH – ESSENTIALS  
(POZIOM B1) – KURS ONLINE
dr Agata Kocia 275 zł/30 h 
Kurs ma  na celu rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia 
tekstu pisanego oraz pisania w języku angielskim. W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się ze słownictwem 
biznesowym między innymi z takich dziedzin jak: przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, negocjacje, 
przeprowadzanie rozmów telefonicznych, delegacje służbowe, pobyt w restauracji. Słuchaczom zostanie 
również przedstawiona w wąskim zakresie terminologia z zakresu finansów.

KOMUNIKACJA W FIRMIE W JĘZYKU ANGIELSKIM  
(POZIOM B1) – KURS ONLINE
dr hab. Anna Borowska 275 zł/30 h 
Tematyka kursu koncentruje się wokół zagadnień związanych z komunikacją w firmie w języku angielskim. 
Podczas zajęć poruszane będą niezbędne tematy obejmujące najważniejsze elementy codziennej pracy  
w biznesowym środowisku międzynarodowym lub wymagającym stosowania języka angielskiego  
w codziennej pracy. Słuchacze będą mogli zapoznać się z typowymi sytuacjami występującymi w codziennej 
komunikacji biznesowej. W trakcie kursu ćwiczone będą wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, 
słuchanie i rozumienie tekstu pisanego.

POZNAJ NOWE SZLAKI TURYSTYCZNE PO ANGIELSKU 
(POZIOM B1) – KURS ONLINE
mgr Dorota Jurczyk 275 zł/30 h 
Zajęcia dla Słuchaczy zainteresowanych podróżowaniem, zwiedzaniem oraz zdobywaniem umiejętności 
komunikacyjnych w języku angielskim. Ćwiczenia oparte będą na wymianie zdobytych doświadczeń 
podróżniczych, wiedzy na temat atrakcji geograficznych i kulturalnych świata. Na każdych zajęciach zostanie 
przedstawiona krótka prezentacja z zakresu gramatyki języka angielskiego i funkcji językowych, użytecznych 
dla wykonania zadań komunikacyjnych.
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UAKTYWNIJ SWÓJ ANGIELSKI – CZĘŚĆ IV (POZIOM B1) –  
KURS ONLINE
dr Katarzyna Fetlińska 440 zł/48 h 
Zajęcia polegają na realizacji tematu z wykorzystaniem ćwiczeń oraz materiałów audiowizualnych. Słuchacze 
poznają dzięki temu słownictwo i gramatykę, mające pomóc im w codziennej komunikacji, a następnie 
wykorzystują je w moderowanych konwersacjach.

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności wypowiadania się w języku angielskim, przy jednoczesnym poszerzeniu 
zakresu wiedzy na temat kultury współczesnej.

ABOUT LIFE – KONWERSACYJNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
– CZĘŚĆ II (POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
mgr Monika Galbarczyk 275 zł/30 h 
Druga część kursu konwersacyjnego About life jest  przeznaczona  dla Słuchaczy chcących zweryfikować, 
odświeżyć, ugruntować, poprawić lub nabyć umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie 
B1/B2. Tematyka kursu dotyczy zagadnień: wyglądu i wieku, kondycji zdrowotnej, rozrywki, sztuki oraz miejsca 
zamieszkania. Szczególny nacisk będzie położony na ćwiczenie budowania płynnych i spójnych wypowiedzi 
ustnych, rozszerzanie i poprawne użycie struktur gramatyczno-leksykalnych, a także stosowanie różnorodnych 
strategii komunikacyjnych. Istotnym elementem każdych zajęć będzie nauka  zauważania i korygowania 
popełnianych błędów językowych.

ANGIELSKA WYMOWA INTERAKTYWNIE (POZIOM B1/B2) – 
KURS ONLINE
mgr Beata Walesiak 275 zł/30 h 
Kurs skierowany jest do osób, które chcą zapoznać się z wymową angielską (wariant brytyjski i inne wybrane 
odmiany) i doskonalić swoją produkcję i recepcję również przy pomocy technologii (narzędzia online, aplikacje 
mobilne). Szczególny nacisk położony jest na skuteczne kształcenie umiejętności poprawnego wymawiania  
w języku angielskim oraz rozumienia wymowy angielskiej poprzez interaktywne ćwiczenia stymulujące. 
Słuchacze proszeni są o przynoszenie na zajęcia urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) ze sprawnym mikrofonem 
i kamerą oraz dostępem do Internetu mobilnego, a także słuchawki.
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ENGLISH FOR HUMAN RESOURCES PART I – 
SPECJALISTYCZNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 
BRANŻY HR – CZĘŚĆ I (POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
mgr Paweł Ozyra 330 zł/36 h 
Autorski kurs specjalistyczny przeznaczony dla pracodawców i pracowników działów personalnych, agencji 
doradztwa personalnego, biur pośrednictwa pracy, itp. Z kursu skorzystają również osoby, które chciałyby 
poszerzyć znajomość specjalistycznego języka angielskiego ze względu na swoje przyszłe plany zawodowe.  
W czasie zajęć wykorzystywane będą autentyczne materiały (dokumenty, fragmenty szkoleń, podcasty, 
wywiady, artykuły prasowe, itp.). W trakcie kursu omawiane będą takie zagadnienia, jak rola HR  
w nowoczesniej organizacji, strategia personalna, rekrutacja pracowników, selekcja kandydatów, zarządzanie 
talentami, stosunki pracownicze, umowy pracownicze, dyskryminacja w miejscu pracy, itp. Słuchacze będą 
pracować indywidualnie, w parach i grupach, wezmą udział w dyskusjach na tematy przygotowane przez 
Wykładowcę, związane z branżą HR.

ENGLISH IS A TOUGH NUT TO CRACK, SO LET’S GET 
CRACKING / JAK UCZYĆ SIĘ ANGIELSKIEGO SAMODZIELNIE  
I PROFESJONALNIE (POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
mgr Waldemar Sikorski 275 zł/30 h 
Kurs pozwoli Słuchaczom zapoznać się z całym wachlarzem zagadnień fonetycznych, leksykalnych  
i gramatycznych języka angielskiego. Jednym z kluczy do nauki języka angielskiego jest umiejętność 
korzystania ze słowników jednojęzycznych i dwujęzycznych. Wiedza o fonetyce, leksyce i gramatyce języka 
angielskiego oraz wspomniana powyżej umiejętność pozwolą Słuchaczom opanować podstawowe zasady 
nauki języka angielskiego i samodzielnie uczyć się go świadomie i profesjonalnie.

PERFECT ENGLISH – LISTEN AND SPEAK / PERFEKCYJNY 
ANGIELSKI – ROZMAWIAJ I SŁUCHAJ (POZIOM B1/B2) –  
KURS ONLINE
dr Agata Kocia 275 zł/30 h 
Słuchacze podczas kursu będą ćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia w języku 
angielskim. W trakcie kursu poruszane będą takie tematy jak motywacja, podróże i turystyka, przestępstwa  
i kara, pogoda, miasta, sport, reklama i media oraz stereotypy. Słuchacze poszerzą słownictwo z omawianych 
tematów oraz będą ćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem i mówienia w języku angielskim.
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PROWADZENIE KORESPONDENCJI FIRMOWEJ I PISANIE 
E-MAILI W JĘZYKU ANGIELSKIM (POZIOM B1/B2) – KURS 
ONLINE
dr hab. Anna Borowska 275 zł/30 h 
Tematyka kursu koncentruje się wokół wybranych zagadnień związanych z pisaniem e-maili i prowadzeniem 
korespondencji biznesowej w codziennym życiu zawodowym.  Podczas zajęć poruszane będą niezbędne 
tematy obejmujące najważniejsze elementy komunikacji w wybranym kontekście, tak aby Słuchacze mogli 
porozumiewać się w zawodowym środowisku międzynarodowym na poziomie B1/B2. Słuchacze będą mogli 
zapoznać się z typowymi zwrotami i gramatyką stosowanymi w codziennej komunikacji pisemnej w języku 
angielskim.  W trakcie kursu ćwiczone będzie pisanie, dobór odpowiednich zwrotów w danym rejestrze 
językowym, rozumienie tekstu pisanego, ale także mówienie. Dla chętnych przewidziane są także krótkie 
prezentacje wybranego zagadnienia. Na początku każdego  spotkania  ma miejsce powtórzenie materiału  
z poprzednich zajęć i szczegółowe sprawdzanie prac domowych.

TERMINOLOGIA BIZNESOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM 
(POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
dr hab. Anna Borowska 275 zł/30 h 
Kurs może być  traktowany jako  kontynuacja „Komunikacji w firmie w języku angielskim (poziom B1)”, 
jednak ukończenie wspomnianego kursu nie jest wymagane,  ponieważ zajęcia poruszać będą kolejne 
zagadnienia właściwe środowisku biznesowemu. Tematyka kursu koncentruje się wokół kwestii związanych 
z komunikacją w firmie w języku angielskim i stosowanej w niej terminologii. Poruszane będą tematy 
obejmujące najważniejsze elementy codziennej pracy w biznesowym środowisku międzynarodowym. 
Słuchacze będą mogli zapoznać się z typowymi sytuacjami we wspomnianym środowisku. Ćwiczone będą 
wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie i rozumienie tekstu pisanego.

ZROZUMIEĆ GRAMATYKĘ ANGIELSKĄ / UNDERSTANDING 
ENGLISH GRAMMAR (POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
dr Anna Murkowska 275 zł/30 h 
Celem kursu, dotyczącego gramatyki angielskiej na poziomie B1/B2, prowadzonego w języku angielskim, 
jest rozwijanie świadomości gramatycznej Słuchaczy w celu pogłębiania ich wiedzy gramatycznej i zdolności 
komunikacyjnych. Wprowadzenie nowego podejścia do nauczania gramatyki, w którym formy i struktury 
gramatyczne postrzegane są jako system znaczeń, decydujących o wyborze poszczególnych form i struktur  
w danym kontekście językowym i sytuacyjnym, pozwala Słuchaczom na bardziej świadomy wybór i eliminuje 
błędy gramatyczne. Kurs obejmuje listę ważnych tematów gramatycznych, takich jak: czasy angielskie, 
czasowniki modalne, wyrażanie mnogości, użycie przedimków, zdania względne: zdania warunkowe, 
komplementacja czasownikowa, a także aspekty gramatyczne mowy zależnej i znaczenie konstrukcji biernych.
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ABOUT LIFE – KONWERSACYJNY KURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO – CZĘŚĆ III (POZIOM B2) – KURS ONLINE
mgr Monika Galbarczyk 275 zł/30 h 
Trzecia część kursu About life skupi się na zgłębianiu tematyki świata wewnętrznego (emocji, uczuć, marzeń, 
życzeń), komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, a także poruszy kwestie odkryć i wynalazków oraz 
postrzegania otaczającego nas świata dźwięków. Każde spotkanie będzie obfitować w aktywności grupowe 
i indywidualne, pozwalające na ćwiczenie słownictwa tematycznego i stosowanie  różnorodnych strategii 
komunikacyjnych służących budowaniu  płynnych i spójnych wypowiedzi. Podobnie  jak w Części I i Części 
II kursu, ważne miejsce zajmie praca nad zauważaniem i korygowaniem popełnianych błędów językowych.

ANGIELSKI W PODRÓŻY CZ. II (POZIOM B2) – KURS ONLINE
dr Sławomir Maskiewicz 275 zł/30 h 

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2 dla Słuchaczy pragnących  rozwijać znajomość języka poprzez 
konwersacje i zadania na słuchanie i czytanie dotyczące podróży i zwiedzanych miejsc. W trakcie kursu 
poruszane będą m.in. kwestie związane z transportem, zakwaterowaniem, historią   i geografią wybranych 
miejsc, a także kuchnią i zwyczajami oraz różnicami kulturowymi. Prowadzone w parach i na forum grupy 
dyskusje oraz ćwiczenia stymulowane będą głównie fragmentami tekstów, np. z BBC lub The Guardian 
oraz materiałami audio. Uwaga: Słuchacze będą proszeni o wykonywanie pracy domowej w postaci ćwiczeń 
utrwalających przerobiony materiał leksykalno-gramatyczny.

„EATALY”. ODKRYWANIE KUCHNI WŁOCH I KRAJÓW 
ANGLOSASKICH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM (POZIOM B2) – 
CZĘŚĆ II – KURS ONLINE 
dr Katarzyna Fetlińska 293 zł/32 h 
Podczas zajęć Słuchacze zapoznają się z kulinarną tradycją poszczególnych rejonów Włoch i z historycznym 
wpływem, jaki kuchnia danego regionu wywarła na kulturę krajów anglosaskich – USA i Wielkiej Brytanii.

Zajęcia polegają na realizacji tematu z wykorzystaniem materiałów – artykułów z gazet, audycji i klipów 
wideo – związanych z określonym aspektem kulturowym. Słuchacze poznają słownictwo z różnych dziedzin 
(np. historia, kuchnia, geografia, turystyka), a następnie wykorzystują je w ćwiczeniach przygotowanych 
przez Prowadzącego. Materiały są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, stylu i odmiany języka 
angielskiego.

Celem zajęć jest zwiększenie zasobu słownictwa Słuchaczy, eliminacja błędów językowych oraz rozwijanie 
umiejętności wypowiadania się w języku angielskim, przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu wiedzy  
na temat kultury.
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ENGLISH FOR HUMAN RESOURCES PART II – 
SPECJALISTYCZNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 
BRANŻY HR – CZĘŚĆ II (POZIOM B2) – KURS ONLINE
mgr Paweł Ozyra 330 zł/36 h 
Autorski kurs specjalistyczny przeznaczony dla pracodawców i pracowników działów personalnych, agencji 
doradztwa personalnego, biur pośrednictwa pracy, itp. Z kursu skorzystają również osoby, które chciałyby 
poszerzyć znajomość specjalistycznego języka angielskiego ze względu na swoje przyszłe plany zawodowe.  
W czasie zajęć wykorzystywane będą autentyczne materiały (dokumenty, fragmenty szkoleń, podcasty, 
wywiady, artykuły prasowe, itp.). W trakcie kursu omawiane będą zagadnienia, takie jak bezpieczeństwo  
i higiena pracy, szkolenie i rozwój kadr, ocena okresowa pracownika, nagradzanie i premiowanie pracowników, 
rola związków zawodowych, itp. Słuchacze będą pracować indywidualnie, w parach i grupach, wezmą udział 
w dyskusjach na tematy przygotowane przez Wykładowcę, związane z branżą HR.

NEGOCJACJE KROK PO KROKU: ROZWÓJ TECHNIK I 
STRATEGII ZAWODOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM  
(POZIOM B2) – KURS ONLINE
dr Hanna Mrozowska 275 zł/30 h 
Kurs stanowi usystematyzowane, 15-stopniowe wprowadzenie do negocjacji jako procesu. Prowadzi on 
Słuchaczy od niezbędnego stadium przygotowań negocjatorów poprzez kolejne fazy samego procesu 
negocjacyjnego, wskazując na użyteczne strategie i techniki i jednocześnie umożliwiając w ramach zajęć ich 
praktyczne wypróbowanie. Wspomagając w ten sposób rozwój kompetencji zawodowych Słuchaczy, kurs 
równolegle zapewnia im ustawiczny rozwój sprawności językowych w języku angielskim na poziomie B2 przy 
wykorzystaniu szerokiego zakresu ćwiczeń i zadań językowych, w tym także role-play. Stosowana tu metoda 
„krok po kroku” na każdych zajęciach umożliwia wgląd w konkretne zagadnienie na polu negocjacji wraz  
z odpowiednią dozą językowych ćwiczeń praktycznych. Dzięki takiej organizacji kurs jest adresowany tak do 
negocjatorów początkujących, jak i zaawansowanych. Kurs jest oferowany online i realizowany na platformie 
ZOOM. 

 



INFORMATOR KURSÓW ONLINE UOUW W III TRYMESTRZE 2020/202126

PRACTICE MAKES PERFECT. ANGIELSKI W MEDIACH.  
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (POZIOM B2) – KURS ONLINE
dr Sławomir Maskiewicz 275 zł/30 h 
Kurs na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym, lecz nie wyższym niż C1. Kurs obejmuje szeroko 
pojętą tematykę mediów oraz spraw bieżących w nich poruszanych, w tym zagadnień związanych z odkryciami 
naukowymi, wybranymi kwestiami społecznymi, wydarzeniami kulturowymi, politycznymi oraz sprawami 
ekonomicznymi z kraju i ze świata. Kurs ma na celu stworzenie platformy wymiany dowiadczeń, przeżyć  
i odczuć Słuchaczy w odniesieniu do omawianych tematów w języku angielskim w oparcu o materiały z zajęć. 
Słuchacze będą mogli podejmować w trakcie zajęć kwestie, które wydadzą im się szczególnie interesujące  
w zakresie omawianej tematyki, np. ze względu na aktualność problemu. Kurs obejmuje rozwijanie wszystkich 
czterech sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na kształcenie sprawności mówienia, w tym 
płynności i poprawności komunikacji. 

PRAKTYCZNY ANGIELSKI W PRACY: PRZYGOTOWANIE 
JĘZYKOWE DO UCZESTNICZENIA W NEGOCJACJACH  
W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM (POZIOM B2) – KURS ONLINE
dr Hanna Mrozowska 275 zł/30 h 
Kurs jest adresowany do Słuchaczy, którzy  pragną rozwinąć kompetencje w zakresie języka angielskiego,  
a jednocześnie podnieść kwalifikacje zawodowe, stając się skuteczniejszymi negocjatorami. Kurs składa się  
z dziesięciu zajęć, które odpowiadają dziesięciu krokom na szlaku efektywnych negocjacji: od wszechstronnego 
przygotowania samego negocjatora, poprzez kolejne stadia procesu właściwych negocjacji, aż po zwieńczenie 
tego procesu optymalnym kontraktem. W ramach każdych zajęć kursu Słuchacze mają okazję zapoznać się  
z różnymi aspektami danego tematu, opanować słownictwo szczególnie przydatne dla tego tematu oraz 
wziąć udział w rozbudowanej aktywności typu  role-play, która umożliwia praktyczne wykorzystanie, tak 
wiedzy na dany temat, jak i angielskich zwrotów z nim związanych. Tematyka i organizacja kursu mają służyć 
jak najbardziej skutecznemu i sprawnemu rozwojowi wiedzy i kompetencji Słuchaczy.
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PRAKTYCZNY ANGIELSKI W PRACY: PRZYGOTOWANIE 
JĘZYKOWE DO UCZESTNICZENIA W RÓŻNYCH TYPACH 
ZEBRAŃ W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM (POZIOM B2) –  
KURS ONLINE
dr Hanna Mrozowska 275 zł/30 h 
Kurs jest adresowany do Słuchaczy zainteresowanych rozwinięciem swojej wiedzy oraz kompetencji  
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz uczestnictwa w zebraniach w języku angielskim. Program 
kursu obejmuje dziesięć zajęć. W ramach pierwszych czterech Słuchacze zapoznają się z różnymi aspektami 
przygotowań do zebrania: przygotowaniem osobistym uczestnika, zasadami efektywnego uczestniczenia  
w zebraniu, organizacją zebrań oraz różnicami pomiędzy zabraniem formalnym a nieformalnym. Następnie, 
kurs skupia się kolejno na pięciu typach zebrań: networkingu, rozmowie kwalifikacyjnej, tele- i wideo-
konferencji, negocjacjach i okresowej ocenie pracownika. Każde zajęcia kursu podzielone są na trzy główne 
fazy, poczynając od wprowadzenia do danego tematu, poprzez ćwiczenia językowe, po aktywność typu role-
play, która umożliwia praktyczne wykorzystanie tematu oraz stosownego zasobu słownictwa przez każdego 
Słuchacza.

WOKÓŁ SPRAW BIEŻĄCYCH – CZĘŚĆ I (POZIOM B2) –  
KURS ONLINE
dr Sławomir Maskiewicz 275 zł/30 h 
Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2 dla Słuchaczy i pragnących dalej rozwijać znajomość 
języka poprzez dyskusję na wybrane tematy dotyczące spraw bieżących. W trakcie kursu poruszane będą m.in. 
kwestie związane z edukacją, stylami życia, relacjami społecznymi, zainteresowaniami, literaturą, zwierzętami, 
pracą i zdrowiem. Prowadzone w parach i na forum grupy dyskusje oraz ćwiczenia stymulowane będą głównie 
lekturą fragmentów tekstów autentycznych (zapożyczonych przede wszystkim z BBC, oraz The Guardian  
i The Economist) oraz materiałami audio – autentycznymi i zaadaptowanymi dla uczących się języka. 
Uwaga: Słuchacze będą proszeni o wykonywanie pracy domowej w postaci przeczytania zadanego 
przez prowadzącego tekstu przed zajęciami oraz – po zajęciach – wykonanie ćwiczeń utrwalających 
przerobiony materiał leksykalno-gramatyczny.

AS PRECISE AS POSSIBLE – APAP FORTE: A REMEDY FOR 
ENGLISH „HEADACHES”– STRUKTURY GRAMATYCZNE  
I LEKSYKALNE – REMEDIALNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
– CZĘŚĆ II (POZIOM B2/C1) – KURS ONLINE
mgr Monika Galbarczyk 275 zł/30 h 
Kurs APAP FORTE to druga część praktycznego vademecum języka angielskiego “As Precise As Possible 
APAP – a remedy for English headaches”. Jest skierowany do Słuchaczy, którzy chcą usystematyzować 
swoją wiedzę w zakresie zagadnień gramatycznych i leksykalnych występujących na poziomie B2/C1. 
Podczas kursu znacznie poszerzymy zakres słownictwa, podzielonego na grupy pod względem formalnym  
(np. Collective nouns) oraz doprecyzujemy stosowanie struktur gramatycznych, które nie znalazły swego miejsca 
w pierwszej części kursu APAP (np. Relative clauses). Słuchacze będą mogli zweryfikować stan swojej wiedzy  
i umiejętności językowych, analizując omawiane zagadnienia z perspektywy wyborów podejmowanych przez 
rodzimego użytkownika języka angielskiego.
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AS PRECISE AS POSSIBLE – APAP FORTE MAX: A REMEDY FOR 
ENGLISH „HEADACHES” – STRUKTURY GRAMATYCZNO-
LEKSYKALNE – REMEDIALNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 
CZĘŚĆ III (POZIOM B2/C1) – KURS ONLINE
mgr Monika Galbarczyk 275 zł/30 h 
As Precise As Possible APAP FORTE MAX jest trzecią częścią kursu gramatyczno-leksykalnego. Uzupełnia 
wiadomości z poprzednich dwóch części: APAP i APAP FORTE. W części gramatycznej kurs  APAP 
FORTE MAX skupia się na omówieniu funkcjonowania podstawowych części mowy, a w części leksykalnej 
–  na słowotwórstwie, wybranych idiomach, słowach często mylonych, stosowanych w niepoprawnych 
kontekstach lub łudząco podobnych do słów występujących w języku polskim.

BUSINESS AND FINANCIAL ENGLISH – ADVANCED  
(POZIOM B2/C1) – KURS ONLINE
dr Agata Kocia 275 zł/30 h 
Zajęcia mają na celu rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia 
tekstu pisanego oraz pisania w języku angielskim. W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się ze słownictwem 
biznesowym z takich obszarów jak: prowadzanie telekonferencji, przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji, 
negocjacje, podejmowanie decyzji. Słuchaczom zostanie również przedstawiona terminologia z zakresu 
finansów.

BUSINESS ENGLISH ADVANCED PLUS (POZIOM B2/C1) –  
KURS ONLINE 
dr Agata Kocia 275 zł/30 h 
Podczas kursu Słuchacze będą doskonalić umiejętności językowe oraz poszerzać słownictwo ogólne  
i biznesowe, z naciskiem na idiomy. Zajęcia będą prowadzone w sposób aktywny, większość ćwiczeń będzie 
wykonywana w parach lub grupach. W trakcie kursu poruszana tematyka będzie dotyczyć informacji 
prasowych, zarządzania transportem miejskim, prawa i karalności oraz obsługi klienta. Różnorodne 
materiały wykorzystywane podczas kursu umożliwią Słuchaczom wszechstronny rozwój językowy oraz 
pozwolą utrwalić wiedzę.
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WOKÓŁ SPRAW BIEŻĄCYCH – CZĘŚĆ II (POZIOM B2/C1) – 
KURS ONLINE
dr Sławomir Maskiewicz 275 zł/30 h 
Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2/C1 dla Słuchaczy i pragnących dalej rozwijać 
znajomość języka poprzez dyskusję na wybrane tematy dotyczące spraw bieżących. W trakcie kursu 
poruszane będą m.in. kwestie związane ze sztuką, podróżami, polityką, zdrowiem oraz wybranymi kwestiami 
społecznymi. Prowadzone w parach i na forum grupy dyskusje oraz ćwiczenia stymulowane będą głównie 
lekturą fragmentów tekstów autentycznych (zapożyczonych przede wszystkim z BBC, oraz The Guardian  
i The Economist) oraz materiałami audio. Uwaga: Słuchacze będą proszeni o wykonywanie pracy domowej 
w postaci przeczytania zadanego przez prowadzącego tekstu przed zajęciami oraz – po zajęciach – 
wykonanie ćwiczeń utrwalających przerobiony materiał leksykalno-gramatyczny.

ENGAGING CONVERSATIONS III – KONWERSACYJNY KURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – CZĘŚĆ III (POZIOM C1) –  
KURS ONLINE
mgr Paweł Ozyra 528 zł/36 h 
Nowoczesny kurs konwersacyjny online oparty na programie autorskim, skierowany do osób, które chcą 
dyskutować na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami na świecie, polityką, kulturą i stylem życia. 
Spotkania umożliwią pracę nad płynnością i poprawnością mówienia w języku angielskim. Pozwolą 
Słuchaczom wzbogacić repertuar czynnie używanego słownictwa związanego z zagadnieniami takimi jak 
imigracja, długowieczność, aktywność fizyczna, dieta, reklama, media i cenzura, stereotypy, zachowanie 
nastolatków, ekonomia, nauka i technologia, zagrożenia w sieci. Istotnym założeniem kursu jest ćwiczenie 
strategii przydatnych w trakcie rozmów/debat/spotkań, takich jak formułowanie opinii, argumentowanie 
poglądów, uprzejme odrzucenie opinii rozmówcy, umiejętność aktywnego słuchania, komentarze i pytania 
mające na celu podtrzymanie rozmowy, parafraza, emfaza, generalizowanie, wykorzystanie języka formalnego 
i nieformalnego.
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ENGAGING CONVERSATIONS II – KONWERSACYJNY KURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – CZĘŚĆ II (POZIOM C1) –  
KURS ONLINE
mgr Paweł Ozyra 528 zł/36 h 
Autorski kurs konwersacyjny online, zawierający stymulujące, prowokujące oraz zabawne tematy, mające 
na celu zmaksymalizowanie  umiejętności komunikacyjnych  Słuchaczy, pragnących poznać nowoczesne 
słownictwo dotyczące aktualnych zagadnień, takich jak równość płci, uczciwość, konsumpcjonizm, 
robotyka i sztuczna inteligencja, niekonwencjonalne formy podróżowania i zwiedzania, zarządzanie czasem, 
miłość i związki międzyludzkie, spełnianie marzeń, operacje plastyczne, szczęście, palenie. Słuchacze będą 
mieli okazję doskonalić umiejętność mówienia poprzez wypowiedzi na forum, dyskusje w parach i grupach 
oraz aktywny udział w debatach. Główny nacisk zajęć położony będzie na aktywne stosowanie przez 
Słuchaczy nowo poznanego słownictwa oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, dyskutowania, 
argumentowania, przekonywania do swoich racji, ale i zdolności rozumienia innego punktu widzenia.

ENGAGING CONVERSATIONS I – KONWERSACYJNY KURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – CZĘŚĆ I (POZIOM C1) –  
KURS ONLINE
mgr Paweł Ozyra 528 zł/36 h 
Oryginalny kurs autorski,  będący doskonałym uzupełnieniem kursów ogólnojęzykowych, adresowany 
do osób pragnących zwiększyć skuteczność ustnej komunikacji oraz poszerzyć słownictwo tematyczne 
związane z aktualnymi zagadnieniami, takimi jak bioetyka, przeszczepy, uroda i inteligencja, inwigilacja, 
środowisko, agresja na drodze,  globalizacja, różnice kulturowe, sukcesy i porażki, kontrowersje wokół 
sportu, moda, kino. Poprzez wypowiedzi na forum oraz dyskusje w parach i grupach Słuchacze będą mieli 
możliwość ćwiczenia i doskonalenia umiejętności i strategii komunikacyjnych, takich jak formułowanie 
opinii, argumentowanie, aktywne słuchanie rozmówcy, podsumowanie dyskusji, parafrazowanie itp. Zajęcia 
prowadzone będą w nowoczesny i innowacyjny sposób, z wykorzystaniem autentycznych materiałów 
audiowizualnych.
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ENGAGING CONVERSATIONS IV – KONWERSACYJNY KURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – CZĘŚĆ IV (POZIOM C1) – KURS 
ONLINE
mgr Paweł Ozyra 528 zł/36 h 
Autorski kurs konwersacyjny oparty na metodzie komunikacyjnej, skierowany do osób, które chcą dyskutować 
na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami na świecie, kulturą i stylem życia. Zajęcia prowadzone 
będą w nowoczesny i innowacyjny sposób, z wykorzystaniem autentycznych materiałów audiowizualnych. 
Umożliwią Słuchaczom pracę nad płynnością i poprawnością mówienia w języku angielskim oraz pozwolą 
wzbogacić repertuar czynnie używanego słownictwa, związanego z zagadnieniami takimi jak tożsamość, 
co-living (wspólne zamieszkiwanie), media społecznościowe, terapia ciała i umysłu, trudne wybory, klęski 
żywiołowe, religia, sztuka i kreatywność, dobroczynność, współczesna rodzina, szok kulturowy, zjawiska 
paranormalne. Istotnym założeniem kursu jest ćwiczenie umiejętności przydatnych w trakcie rozmów/
debat/spotkań, takich jak formułowanie opinii, argumentowanie, uprzejme odrzucenie opinii rozmówcy, 
aktywne słuchanie, parafraza, emfaza, generalizowanie itp.

„THE CROWN” CZYLI KRÓLEWSKA GORĄCZKA. BRYTYJSKA 
RODZINA KRÓLEWSKA W KULTURZE KONSUMPCYJNEJ 
(POZIOM C1) – KURS ONLINE
mgr Katarzyna Kłosińska 293 zł/30 h 
Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie C1.

Kurs przeznaczony jest dla osób, zainteresowanych historią społeczną Wielkiej Brytanii w latach 1950 – 
2021. Kompetencje językowe doskonalone będą poprzez oglądanie fragmentów serialu, filmów fabularnych 
i dokumentalnych ilustrujących życie rodziny królewskiej i przeciętnych Brytyjczyków, jak również czytanie 
fragmentów tekstów literackich i akademickich poświęconych temu okresowi historii Wielkiej Brytanii. 
Uczestnicy będą mieli okazję dyskutować, wyrażać swoje opinie i dzielić się własną wiedzą na temat 
omawianych kwestii społecznych, wydarzeń i postaci historycznych.

RACE, CLASS, AND GENDER IN ENGLISH / JAK (I PO CO) 
MÓWIĆ O RASIE, KLASIE I PŁCI PO ANGIELSKU? KURS 
KONWERSACYJNY (POZIOM C1/C2) – KURS ONLINE
dr Marta Werbanowska 395 zł/30 h 
Oryginalny kurs autorski skierowany do Słuchaczy posługujących się językiem angielskim na poziomie B2 
lub wyższym i zainteresowanych nie tylko podniesieniem swoich umiejętności konwersacyjnych w tym 
języku, lecz także poszerzeniem swojej wiedzy na temat bieżących kwestii społeczno-kulturowych w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Chociaż jest to przede wszystkim kurs językowy, zawiera  
on również elementy kulturoznawcze oraz powiązane z naukami społecznymi.

Kurs prowadzony będzie w całości w języku angielskim, a po jego ukończeniu Słuchacze będą posługiwać się 
tym językiem na poziomie C1/C2.



INFORMATOR KURSÓW ONLINE UOUW W III TRYMESTRZE 2020/202132

JĘZYK ARABSKI W PIGUŁCE (POZIOM A1) – KURS ONLINE
dr Małgorzata Al-Khatib 790 zł/60 h 
Kurs języka arabskiego dla zupełnych nowicjuszy (poziom docelowy: A1 niższy). Realizowany w oparciu  
o podręcznik Alif Baa. An Introduction to Arabic Letters and Sounds.  W trakcie kursu Słuchacze stopniowo 
zapoznają się z alfabetem oraz wymową arabską, jednocześnie nauczą się podstaw komunikacji w zakresie 
życia codziennego (np. powitania, nawiązywanie kontaktów, pytania o  samopoczucie, najbliższą rodzinę, 
zajęcia, zakupy, restauracja i  jedzenie, czas, wygląd zewnętrzny i  odzież).  Etap ten zostanie wzbogacony  
o materiał audio i video, dotyczący techniki pisania oraz zasad wymowy poszczególnych głosek, a  także 
piosenki ułatwiające naukę słownictwa. Całość poparta będzie licznymi ćwiczeniami oraz elementami 
gramatyki. Cyklicznie wprowadzane elementy kultury i cywilizacji arabsko-muzułmańskiej omawiane będą 
z wykorzystaniem autentycznych materiałów, np. filmów. Na zakończenie zajęć przewidziane są warsztaty 
z kaligrafii arabskiej oraz ceremonia parzenia kawy.

ARABSKI BEZ GRANIC (POZIOM A1/A2) – KURS ONLINE
dr Małgorzata Al-Khatib 395 zł/30 h 
Kurs języka arabskiego dla początkujących (poziom docelowy zbliżony do A1/A2), stanowiący kontynuację 
kursu „Język arabski w pigułce (poziom A1)”, realizowany na podstawie nowatorskiego podręcznika – 
Al-madkhal. An introduction to spoken Arabic language. W trakcie kursu Słuchacze będą uczyć się konwersacji po 
arabsku na podstawie wysokiej jakości wideoklipów zawierających dialogi oraz monologi dotyczące różnych 
dziedzin życia codziennego oraz zawodowego (autoprezentacja, rodzina, przyjaciele, zainteresowania, 
codzienne oraz weekendowe aktywności, miejsca i usługi, uniwersytet, dom). Stopniowo wprowadzane będą 
niezbędne zagadnienia gramatyczne, odnoszące się do zagadnień realizowanych podczas lekcji oraz elementy 
translacji. Teksty dialogów będą w pełni wokalizowane, co znacznie ułatwi naukę czytania. Podczas kursu 
prezentowane będą również elementy arabskiej kultury masowej, ilustrowane autentycznymi materiałami 
video oraz fragmentami prasy arabskiej.

JĘZYK CZESKI DLA DUŻYCH DZIECI – NAUKA CZESKIEGO  
Z BAJKAMI (POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Anna Jakubowska 395 zł/30 h 
Kurs przeznaczony dla osób, które lubią bajki i chcą poznawać język czeski wraz z bohaterami znanych  
i lubianych czeskich bajek. Bohaterowie bajek i historie z nimi związane będą punktem wyjścia do poznawania 
czeskiej gramatyki i leksyki. Materiałem do nauki będą filmy animowane i fabularne, krótkie teksty literackie 
i przygotowywane na ich podstawie ćwiczenia oraz odpowiednio dostosowane fragmenty podręczników. 
Szczególny nacisk będzie położony na komunikację, pracę w parach i grupach. Słuchacze będą wykonywać 
zespołowe zadania i projekty. Kurs jest przeznaczony dla osób, które kiedyś miały kontakt z językiem czeskim.
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OKO W OKO Z FRANCUSKIM I KULTURĄ FRANCUSKĄ –  
KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH  
(POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Hanna Mieszkowska 275 zł/30 h 
Kurs będzie obejmował m.in. przedstawienie wybranych elementów kultury francuskiej (zabytki, 
geografia, film, kuchnia, literatura). Nie zabraknie podstawowych elementów gramatyki, niezbędnych 
do funkcjonowania w życiu codziennym. Wprowadzone zostaną także podstawowe  elementy fonetyki 
francuskiej. Ponadto, rozwijane będą wszystkie cztery sprawności językowe, jednak ze szczególnym 
uwzględnieniem mówienia i rozumienia. Słuchacze nauczą się podstawowego słownictwa, potrzebnego do 
porozumiewania się i radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego.

AVEC PLAISIR. MÓWIMY PO FRANCUSKU I POZNAJEMY 
KULTURĘ FRANCJI (POZIOM A1/A2) – KURS ONLINE
mgr Hanna Mieszkowska 275 zł/30 h 
Kurs będzie obejmował m.in. przedstawienie wybranych elementów kultury francuskiej (zabytki, film, 
kuchnia, literatura). Nie zabraknie podstawowych elementów gramatyki, niezbędnych do funkcjonowania 
w życiu codziennym. Wprowadzone zostaną także podstawowe  elementy fonetyki francuskiej. Ponadto 
rozwijane będą wszystkie cztery sprawności językowe, jednak ze szczególnym uwzględnieniem mówienia  
i rozumienia. Słuchacze nauczą się podstawowego słownictwa, potrzebnego do porozumiewania się i radzenia 
sobie w sytuacjach życia codziennego.

FRANCUSKI NIE TAK BARDZO OBCY – KURS JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO I KULTURY FRANCJI (POZIOM A1/A2) –  
KURS ONLINE
mgr Arkadiusz Misiak 550 zł/60 h 
Kurs jest skierowany do Słuchaczy, którzy  ukończyli  60 godzin nauki języka francuskiego na poziomie 
A1 i chcieliby kontynuować naukę. W trakcie kursu nacisk kładziony będzie na zapoznawanie Słuchaczy  
ze specyfiką życia codziennego we Francji i kultury francuskiej. Program kursu obejmuje bloki tematyczne, 
takie jak: służba zdrowia we Francji, dziedzictwo kulturowe: wino i zabytki, stereotypy i cechy narodowe 
Francuzów. Słuchacze nauczą się także, jak radzić sobie w sklepie, w biurze, jak zapytać o drogę czy wynająć 
mieszkanie.
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POCZUJMY SIĘ WE FRANCJI JAK U SIEBIE – KURS JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO I KULTURY FRANCJI (POZIOM A2) –  
KURS ONLINE
mgr Arkadiusz Misiak 367 zł/40 h 
Kurs jest skierowany do osób, które ukończyły około 120 godzin nauki języka francuskiego. Specjalny nacisk 
kładziony jest na specyfikę życia społecznego i kulturalnego we Francji, tak aby Słuchacz z większą łatwością 
mógł poruszać się we francuskojęzycznym obszarze kulturowym. Program kursu obejmuje takie bloki 
tematyczne jak: sąsiedzi, praca w francuskiej firmie, spędzanie czasu wolnego, wakacje we Francji oraz jak 
odnaleźć się w lokalnym środowisku.

A PARIS AU SOLEIL ET SOUS LA PLUIE. W PARYŻU W SŁOŃCU  
I W DESZCZU (POZIOM A2/B1) – KURS ONLINE
mgr Hanna Mieszkowska 275 zł/30 h 
Kurs będzie obejmował  m.in.  przedstawienie wybranych elementów kultury francuskiej (zabytki, 
geografia, film, kuchnia, literatura). Nie zabraknie podstawowych elementów gramatyki, niezbędnych 
do funkcjonowania w życiu codziennym. Wprowadzone zostaną także podstawowe  elementy fonetyki 
francuskiej. Ponadto, rozwijane będą wszystkie cztery sprawności językowe, jednak ze szczególnym 
uwzględnieniem mówienia i rozumienia. Słuchacze nauczą się podstawowego słownictwa, potrzebnego do 
porozumiewania się i radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego.

Wykorzystując  materiały z prasy i dziennika tv, Słuchacze dostaną szansę stworzenia własnej prezentacji  
o charakterze informacyjno-dydaktycznym.

APPRENDRE LE FRANÇAIS EN REGARDANT – NAUCZMY SIĘ 
JĘZYKA FRANCUSKIEGO OGLĄDAJĄC FILMY I NIE TYLKO 
(POZIOM A2/B1) – KURS ONLINE
mgr Katarzyna Wójcik 275 zł/30 h 
Kurs skupia się na kształceniu kompetencji mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na poziomie 
A2/B1. W oparciu o fragmenty filmów, filmy krótkometrażowe i nagrania wideo oraz przygotowane na 
ich podstawie ćwiczenia Słuchacze będą poznawać słownictwo i konstrukcje gramatyczne, utrwalać je oraz 
ćwiczyć proste formy wypowiedzi ustnej i pisemnej, rozwijając jednocześnie swoją znajomość specyfiki kultury 
francuskiej i frankofońskiej. Poruszane w trakcie zajęć zagadnienia i bloki tematyczne (życie codzienne, 
praca, tożsamość, podróże, specyfika krajów frankofońskich, kultura) pozwolą Słuchaczom lepiej poznać 
i zrozumieć współczesną Francję i kraje francuskojęzyczne oraz zapoznać się z ich kulturą i kinematografią. 
Kurs będzie prowadzony przez platformę Google Meet.
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PARLEZ-VOUS… QUÉBÉCOIS ? – KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
Z ELEMENTAMI KULTURY QUEBECU (POZIOM A2/B1) –  
KURS ONLINE 
mgr Katarzyna Wójcik 440 zł/30 h 
Kurs skupia się na kształceniu kompetencji mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania  
na poziomie A2/B1. W oparciu o artukuły, fragmenty filmów, filmy krótkometrażowe i nagrania wideo oraz 
przygotowane na ich podstawie ćwiczenia Słuchacze będą poznawać słownictwo i konstrukcje gramatyczne, 
utrwalać je oraz ćwiczyć proste formy wypowiedzi ustnej i pisemnej, rozwijając jednocześnie swoją znajomość 
kultury frankofońskiej. Poruszane w trakcie zajęć zagadnienia i bloki tematyczne (m.in. historia Québecu, 
problematyka społeczeństwa wielokulturowego, kuchnia, kinematografia, specyfika językowa krajów 
frankofońskich) pozwolą Słuchaczom lepiej poznać i zrozumieć współczesne kraje francuskojęzyczne, przede 
wszystkim Québec oraz zapoznać się z jego kulturą. Kurs będzie prowadzony przez platformę Zoom.

KULTURY I LITERATURY FRANKO-KARAIBSKIE: HAITI, 
MARTYNIKA, GWADELUPA (POZIOM B2) – KURS ONLINE
dr Alessia Vignoli 275 zł/30 h 
Kurs skupia się na rozwinięciu kompetencji mówienia i rozumienia tekstu na poziomie B2, w oparciu  
o różnorodne materiały (reportaże, teksty literackie, obrazy, piosenki). Słuchacze będą potrafili posługiwać 
się różnymi formami wyrazu i przećwiczą nowo poznane słownictwo, jednocześnie rozwijając swoją wiedzę 
na temat specyfiki kultury i historii frankofońskich Karaibów. Tematy poruszane podczas kursu pozwolą 
Słuchaczom lepiej poznać i zrozumieć różne formy ekspresji kultury karaibskiej i ich wpływ na współczesne 
Karaiby.

PARLER FRANÇAIS: CULTURE, SOCIÉTÉ, POLITIQUE, 
ÉCONOMIE. DYSKUSJA O FRANCJI I NIE TYLKO – 
KONWERSACJE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO (POZIOM B2) – 
KURS ONLINE
dr Katarzyna Wiśniewska-Szaran 338 zł/30 h 
Kurs koncentruje się na rozwinięciu kompetencji mówienia na poziomie B2. Na podstawie zebranych 
aktualnych materiałów (reportaż, teksty artykułów, fragmenty filmów, itp.) Słuchacze będą mieli okazję 
pracować nad różnymi formami wypowiedzi, stosować w praktyce nowo poznane zwroty i wyrażenia. 
Pozwoli to również lepiej poznać i zrozumieć francuską kulturę.
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ZŁAP GRAMATYKĘ FRANCUSKĄ ZA ROGI! CZYLI JAK OSWOIĆ 
TRUDNIEJSZE ELEMENTY GRAMATYKI FRANCUSKIEJ 
(POZIOM B2) – KURS ONLINE
dr Katarzyna Wiśniewska-Szaran 275 zł/30 h 
Kurs koncentruje się na rozwinięciu kompetencji gramatycznych na poziomie B2. Na podstawie zebranych 
aktualnych materiałów Słuchacze będą mieli okazję pracować nad różnymi zagadnieniami gramatycznymi 
i zastosować je w praktyce. Pozwoli to również lepiej poznać i zrozumieć francuską kulturę.

À L’AISE EN FRANÇAIS: LA DIVERSITÉ CULTURELLE SELON  
LA RÉGION ET LE PAYS FRANCOPHONE-LES 
CONVERSATOIRES- BIEGŁY/BIEGŁA WE FRANCUSKIM: 
RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU 
I KRAJU FRANCUSKOJĘZYCZNEGO-KONWERSACJE Z JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO (POZIOM B2/C1) – KURS ONLINE 
dr Iga Samól 275 zł/30 h 
Poprzez przykłady z piosenek i reportaży, fragmentów filmów, Słuchacze poznają bogaty świat kultury 
frankofońskiej, która stanie się tematem do nawiązywania i praktykowania konwersacji w języku francuskim 
na poziomie B2/C1, przydatnej w życiu codziennym. Kurs ma na celu w  przystępny sposób “przyswoić  
i oswoić” podstawowe słownictwo, stosowane wyrażenia i zasady gramatyczne na poziomie gwarantującym 
swobodną komunikację, wymaganą podczas pobytów we Francji lub kontaktach w języku francuskim. Na 
podstawie przykładów zaczerpniętych z aktualnego życia kulturalno-społecznego mieszkańców Frankofonii 
na całym świecie, Słuchacze poznają i stosują odpowiednie czasy, formy gramatyczne i słownictwo potrzebne 
do załatwienia prostych spraw i usług spotykanych w życiu codziennym. Na koniec kursu, Słuchacze umieją 
zastosować odpowiednie słownictwo i formy gramatyczne niezbędne do komunikacji w relacjach z innymi.

JĘZYK EWANGELII: GREKA NOWEGO TESTAMENTU  
(POZIOM A1) – KURS ONLINE
dr hab. Jan Kozłowski 395 zł/30 h 
W języku starogreckim (dialekt koine) zostały spisane teksty składające się na Nowy Testament, świętą księga 
ponad dwóch miliardów chrześcijan. Niniejszy kurs stawia sobie za cel zbudowanie mocnego fundamentu 
dla dalszej nauki tego języka. Pierwsze zajęcia poświęcone będą nauce alfabetu i zdobywaniu umiejętności 
korzystania ze słownika. Następnie kolejno będą wprowadzane pojęcia z zakresu gramatyki i leksyki języka 
greckiego. Podstawowym punktem odniesienia od samego początku będą oryginalne teksty. Kurs jest 
pomyślany jako ciągły wykład konwersatoryjny, urozmaicony dygresjami na tematy kulturowe, historyczne, 
teologiczne i filologiczne.
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HEBRAJSKI OD PODSTAW Z ELEMENTAMI KULTURY 
POPULARNEJ IZRAELA (POZIOM A1) – KURS ONLINE
M.A. Agata Szepe 658 zł/50 h 
Zajęcia stanowią kurs podstawowy języka hebrajskiego z elementami kultury popularnej współczesnego 
Izraela. Słuchacze będą mieli okazję przećwiczyć stosowanie alfabetu hebrajskiego, używanie wybranego 
słownictwa i struktur w mowie i prostej transkrypcji oraz zapoznać się z wybranymi zagadnieniami kultury 
popularnej Izraela.

HEBRAJSKI PODSTAWOWY – KONTYNUACJA (POZIOM A1) – 
KURS ONLINE
M.A. Agata Szepe 395 zł/30 h 
Kurs języka hebrajskiego na poziomie podstawowym, przeznaczony dla osób, które postawiły już swoje 
pierwsze kroki w nauce języka hebrajskiego, w szczególności zaznajomiły się z zasadami stosowania 
alfabetu hebrajskiego (litery pisane, drukowane oraz wokalizacja). Głównym celem kursu jest rozszerzenie 
kompetencji językowych współczesnego języka hebrajskiego na poziomie podstawowym.

HISZPANIE I HISZPAŃSKI (POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Natalia Rudykh 550 zł/60 h 
Słuchacze poznają najprostsze zwyczaje hiszpańskie poprzez opanowanie podstaw języka hiszpańskiego. 
Podczas kursu zostaną poruszone m.in. takie tematy jak: świat języka hiszpańskiego (hiszpański na świecie, 
znane osoby, międzynarodowe słowa), informacja osobowa (imię, wiek, narodowość, zawód, języki, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej),  jedzenie (produkty, opakowania i ilości, cena, zakupy, zamawianie  
w restauracji, ocena jedzenia, zwyczaje żywieniowe),  zakupy (ubranie, kolor, materiał, rozmiary, rodzaje 
sklepów, godziny otwarcia, różnice i podobieństwa) oraz  czynności zwykłe (opis dnia codziennego  
w teraźniejszości).
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Z HISZPANEM – PO HISZPAŃSKU! (POZIOM A1) – KURS 
ONLINE
mgr Wiera Ignatowa 550 zł/60 h 
Program obejmuje poznanie i utrwalenie podstawowego słownictwa, zwrotów i struktur językowych 
używanych w sytuacjach codziennych: w kontaktach towarzyskich, w podróży, podczas korzystania z usług, 
robienia zakupów i innych. Szczególny nacisk położony będzie na praktyczny aspekt nauki języka. Ideą kursu 
jest zapoznanie się z elementami życia i kultury Hiszpanii i krajów Ameryki Łacinskiej za pośrednictwem 
różnorodnych materiałów i ćwiczeń.

PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO – KURS JĘZYKA 
HISZPAŃSKIEGO (POZIOM B1) – KURS ONLINE
mgr Agnieszka Kowalewska 367 zł/40 h 
Kurs prowadzony jest w języku hiszpańskim na poziomie B1 i przeznaczony jest dla Słuchaczy po przynajmniej 
200 godzinach nauki języka, potrafiących dosyć swobodnie wypowiadać się w tym języku na poziomie A2/ 
B1. Zapraszam tych Słuchaczy, którzy w miły dla ucha sposób chcą w poniedziałkowe popołudnia poznać lub 
powtórzyć wybrane zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne na poziomie B1 i poczuć się, jak na wakacjach 
w Hiszpanii. Kurs będzie również doskonałą okazją do powtórzenia i odświeżenia znajomości języka przed 
wyjazdem na wakacje do krajów hiszpańskojęzycznych. Uczyć będziemy się przy dźwiękach utowrów takich, 
jak m.in.: „Guantanamera”, „Latinoamérica” Calle 13, „Mediterráneo” Serrat’a, „A Dios le pido” Juanesa, 
„Hoy no me puedo levantar” Mecano, „Un buen día” Los Planetas, „Resistiré” Dúo Dinámico.

ESPAÑOL SIN PROBLEMAS / HISZPAŃSKI BEZ PROBLEMÓW – 
CZĘŚĆ III (POZIOM B2) – KURS ONLINE
mgr Ewa Urbańczyk 275 zł/30 h 
Kurs umożliwi Słuchaczom doskonalenie umiejętności konstruowania poprawnych wypowiedzi ustnych  
i pisemnych w języku hiszpańskim na poziomie B2. W ramach kolejnych zajęć Słuchacze zapoznają się 
ze słownictwem dotyczącym ekonomii i finansów, relacji społecznych, nowych technologii, języka prasy 
i reklamy, a także takich zagadnień jak klimat i ochrona środowiska. Słuchacze poszerzą swoją wiedzę  
o kontekst społeczno-kulturowy, między innymi o zagadnienia dotyczące hiszpańskiej monarchii czy 
różnorodności języka hiszpańskiego w krajach, w których jest on językiem urzędowym. Kurs pozwoli także 
utrwalić i pogłębić znajomość wybranych zagadnień gramatycznych (m.in. czasy przeszłe, tryb rozkazujący, 
zaawansowane konteksty użycia trybu łączącego  subjuntivo, czasowniki zwrotne i formy bezosobowe, 
wyrażanie hipotez). Przez cały kurs Słuchacze samodzielnie oraz w grupach będą ćwiczyć wypowiedzi ustne, 
wykonywać ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, proste zadania tłumaczeniowe oraz poznawać ciekawostki  
o krajach hiszpańskojęzycznych.
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ESPAÑOL SIN PROBLEMAS / HISZPAŃSKI BEZ PROBLEMÓW – 
CZĘŚĆ V (POZIOM B2) – KURS ONLINE
mgr Ewa Urbańczyk 275 zł/30 h 
Kurs umożliwi Słuchaczom doskonalenie umiejętności konstruowania poprawnych wypowiedzi ustnych 
i pisemnych w języku hiszpańskim na poziomie B2. W ramach kolejnych spotkań Słuchacze zapoznają 
się m.in. ze słownictwem dotyczącym postrzegania czasu czy sztuki. Słuchacze poszerzą swoją wiedzę  
o kontekst społeczno-kulturowy, między innymi o zagadnienia dotyczące hiszpańskiej muzyki czy różnic  
w architekturze miast. Kurs pozwoli także utrwalić i pogłębić znajomość wybranych zagadnień gramatycznych 
(m.in. tryb łączący imperfecto de subjuntivo, spójniki w kontekstach zdaniowych, tryb rozkazujący z zaimkami, 
okoliczniki celu). Przez cały kurs Słuchacze samodzielnie oraz w grupach będą ćwiczyć wypowiedzi ustne, 
wykonywać ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, proste zadania tłumaczeniowe oraz poznawać ciekawostki  
o krajach hiszpańskojęzycznych.

JĘZYK HISZPAŃSKI PRAWNY I PRAWNICZY (POZIOM B2/C1) – 
KURS ONLINE
mgr Piotr Wronka 275 zł/30 h 
Kurs prowadzony w języku hiszpańskim, na poziomie B2/C1. Uczestnicy zajęć zapoznają się z fragmentami 
aktów normatywnych, z różnego typu umowami, pełnomocnictwami, pismami procesowymi i orzeczeniami 
sądowymi. Poznają możliwie szeroki zakres terminologii i frazeologii specjalistycznej oraz właściwości 
składniowe i stylistyczne tekstów z zakresu prawa. Będą ćwiczyć umiejętność rozumienia tekstów prawnych 
i prawniczych. Będą także mogli ćwiczyć umiejętność wypowiadania się na tematy z zakresu prawa, 
doskonaląc kompetencję komunikacyjną. Uczestnicy zajęć pracować będą zarówno z autentycznymi 
dokumentami funkcjonującymi w obrocie prawno-gospodarczym, jak i z tekstami zaadaptowanymi do 
potrzeb szkoleniowych.

Z NIDERLANDZKIM W ŚWIAT (POZIOM A2) – KURS ONLINE
dr Ewa Majewska 395 zł/30 h 
Program obejmuje tematy związane z podróżą do Holandii oraz pobytem w tym kraju. Kurs kładzie nacisk 
na słownictwo związane z życiem codziennym w Holandii, np. planowaniem podróży,  poszukiwaniem 
mieszkania i pracy, korzystaniem z różnych usług,  podejmowaniem studiów, radzeniem sobie z różnymi 
problemami, w tym problemami zdrowotnymi.
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HALLO, WIE GEHTʼS? JĘZYK NIEMIECKI DLA „PONOWNIE 
POCZĄTKUJĄCYCH” (POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Jadwiga Śmiechowska 275 zł/30 h 
Kurs kierowany jest do Słuchaczy, którzy chcieliby w przyjaznej atmosferze przypomnieć, ugruntować i pogłębić 
wiedzę w zakresie znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym. W oparciu o odpowiednio 
dobrane słownictwo w ujęciu tematycznym, kurs rozwinie umiejętności komunikacyjne. Nauka mówienia, 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, wzbogacona ćwiczeniami leksykalnymi, gramatycznymi 
oraz składniowymi, umożliwi Słuchaczom wyrażanie podstawowych intencji w kontaktach interpersonalnych 
oraz porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego. Kurs przewiduje ćwiczenia interaktywne 
zachowań w aranżowanych (w oparciu o teksty i dialogi) sytuacjach codziennej rzeczywistości. Kurs obejmie 
m.in. zagadnienia takie jak  autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów,  opis przestrzeni, organizacja dnia, 
zakupy, zamawianie posiłków w restauracji,  przypadkowe i umówione spotkania – uzgadnianie miejsca  
i terminu, styl życia, czas wolny, wypoczynek, planowanie wyjazdu, czynności i aktywności podejmowane 
w domu i w miejscu pracy. Kurs uwzględni aspekt kulturowy krajów niemieckojęzycznych – cykl filmowy 
„Miasta i ludzie – podróż po Europie”.

NIEMIECKI – GRUNTOWNE PORZĄDKI! UCZYŁEŚ SIĘ, ALE 
NIEWIELE PAMIĘTASZ? TEN KURS JEST DLA CIEBIE! (POZIOM 
A1/A2) – KURS ONLINE
mgr Katarzyna Zegadło 367 zł/40 h 
Kurs na poziomie A1/A2 prowadzony w języku niemieckim i polskim. Przeznaczony dla osób, które 
w bliższej czy dalszej przeszłości uczyły się języka niemieckiego, jednak mają w chwili obecnej duże luki 
w wiedzy, uniemożliwiające czy poważnie utrudniające komunikację i interakcję nawet na poziomie 
podstawowym. Kurs pozwoli przypomnieć sobie zapomnianą wiedzę i umiejętności. Z jednej strony pomoże 
gruntownie uporządkować i  uzupełnić materiał gramatyczno-leksykalny, a z drugiej strony  znacznie 
go  poszerzy.  Tematyka zajęć obejmie podstawy całej gramatyki oraz takie obszary tematyczne jak np. 
savoir vivre czy też tematy tabu w krajach  DACHL, radzenie sobie w sytuacjach trudnych językowo, 
nawiązanie kontaktów, rozpoczęcie i prowadzenie rozmowy, poruszanie się w obcym miejscu, umawianie 
się, załatwianie bezpośrednio i przez telefon prostych  spraw związanych z problemami czy potrzebami  
w życiu codziennym. Na każde spotkanie składają się różnorodne interaktywne ćwiczenia, trochę muzyki 
i dużo dobrego  humoru. Słuchacze będą uczyć  się języka autentycznego, zawierającego również zwroty  
i wyrażenia potoczne.



41JĘZYKI ŚWIATA

DOBRY START – CZYLI JĘZYK NIEMIECKI NA CO DZIEŃ – 
CZĘŚĆ II (POZIOM A2) – KURS ONLINE
mgr Jadwiga Śmiechowska 275 zł/30 h 
Kurs będzie prowadzony w języku niemieckim na poziomie A2.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia tematyczne i leksykalne:

Udzielanie informacji – symulacje zdarzeń i reakcje. W poszukiwaniu swojego miejsca zamieszkania. 
Tydzień w pracy – czynności na stanowisku pracy w wybranych zawodach. W podróży służbowej za granicą. 
Blaski i cienie życia społeczeństwa konsumpcyjnego. Reklama – opracowanie projektu. Wizyta u lekarza. 
Podróż samolotem – pobyt na   lotnisku w Niemczech. „Cztery pory roku” – opis i aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości. Argumenty za i przeciw odnośnie do emigracji 
zarobkowej. Możliwości aktywnego spędzania urlopu w kraju i za granicą. Jutro.., pojutrze... – planowanie 
zajęć w przyszłości.

Kurs kierowany jest do osób, które znają podstawy języka niemieckiego, w tym: odmianę czasowników, 
deklinację rzeczowników, potrafią rozumieć i przekazywać informacje na poziomie elementarnym.

 

DRUGA SZANSA DLA JĘZYKA NIEMIECKIEGO – NIEMIECKI? 
TO TAKI ŁATWY JĘZYK! (POZIOM A2) – KURS ONLINE
mgr Teresa Röhr 293 zł/30 h 
Kurs prowadzony będzie w języku niemieckim na poziomie A2. Słuchacze poznają  językowe zwyczaje  
i zwroty idiomatyczne, niezbędne w formułowaniu własnych wypowiedzi dotyczących dnia codziennego, 
zainteresowań, bieżących wydarzeń. Nauczą się także prowadzić konwersacje, dyskusje i kłótnie, poszerzą 
słownictwo, a dzięki ćwiczeniom pisemnym utrwalą i powtórzą poznane formy gramatyczno-leksykalne. 
Wykorzystane zostaną konkretne fragmenty dokumentów filmowych, dotyczących wydarzeń społecznych, 
co pozwoli na systematyczne ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Z kolei zagadnienia gramatyczne, takie 
jak deklinacja, koniugacja i czas przeszły Perfekt, pozwolą na aktywne zastosowanie zdobytej wiedzy 
językowej. Mowa będzie także o niemieckich tradycjach świątecznych.
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NIEMIECKI WYGODNIE, PRAKTYCZNIE, SKUTECZNIE  
I Z HUMOREM (POZIOM A2) – KURS ONLINE 
mgr Katarzyna Zegadło 367 zł/40 h 
Kurs przeznaczony dla osób z podstawową znajomością języka niemieckiego, prowadzony zarówno w języku 
niemieckim, jak i polskim.

Kurs uczy radzenia sobie w kontakcie z językiem w życiu codziennym oraz na stronach internetowych. 
Pokazuje również, jak praktycznie radzić sobie z własnymi deficytami językowymi. Umożliwia naukę/
powtórzenie wybranych zagadnień gramatycznych, czy też zwrotów i wyrażeń, występujących zarówno  
w niemieckojęzycznej prasie internetowej, jak i używanych w mowie potocznej.

Kurs rozwijaj umiejętność konwersacji oraz interakcji w życiu codziennym na poziomie A2. Słuchacze uczą 
się języka autentycznego, zawierającego również zwroty i wyrażenia potoczne. Tematyka zajęć obejmuje takie 
zagadnienia, jak np. radzenie sobie w sytuacjach trudnych językowo, nawiązywanie i prowadzenie rozmowy, 
small talk prywatnie i w życiu zawodowym, wyrażanie własnej opinii, poruszanie się po obcym mieście czy 
nieznanej firmie, umawianie się, załatwianie spraw osobiście i przez telefon. Na każde spotkanie składają się 
różnorodne interaktywne ćwiczenia, trochę muzyki i dużo dobrego humoru.

NIEMIECKI – JĘZYK W KULTURZE. SŁOWNICTWO NA 
CO DZIEŃ W PIOSENKACH, FILMACH ORAZ W INNYCH 
WYTWORACH KULTUROWYCH (POZIOM A2/B1) – KURS 
ONLINE
dr Anna Jędrzejczyk 275 zł/30 h 
Celem tego kursu jest przygotowanie Słuchaczy do posługiwania się językiem niemieckim w oparciu  
o słowa lub wyrażenia pojawiające się w wytworach kulturowych. Kurs będzie prowadzony głównie w języku 
niemieckim. Wiedza na temat:

•	 najważniejszych współczesnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Niemczech oraz 
wartości reprezentowanych przez niemieckie społeczeństwo,

•	 wytworów kulturowych, tj. niemieckich reklam, filmów, piosenek, stron internetowych, 
bestsellerów książkowych, komiksów oraz gier komputerowych przybliży Słuchaczom codzienność 
w Niemczech i uświadomi o typowym sposobie myślenia niemieckiego, które znajduje 
odzwierciedlenie w kulturze.

Na każdych zajęciach planowane są konwersacje na założony temat. Po krótkiej prezentacji dotyczącej 
danej tematyki oraz wprowadzeniu słów i wyrażeń znajdujących się w danym kontekście nastąpi dyskusja 
dotycząca pytań zadanych na początku spotkania. Pytania zachęcą Słuchaczy do zastanowienia się, dlaczego 
niektóre wytwory kulturowe zdobyły popularność w Niemczech  i czy w Polsce również mogłyby być 
atrakcyjne. Skłoni to Słuchaczy do użycia  słów poznanych przez nich w czasie prezentacji oraz refleksji 
dotyczących związku kultury z językiem.
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 NIEMIECKI W BIZNESIE (POZIOM A2/B1) – KURS ONLINE
dr Anna Jędrzejczyk 275 zł/30 h 
Kurs będzie miał formę warsztatów w języku niemieckim i będzie obejmował następujące obszary: 
zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa, marketing, produkcję, logistykę, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, finanse i bankowość, zarządzanie międzynarodowe w przedsiębiorstwach. Każdy warsztat będzie 
wzbogacony o materiały audiowizualne oraz autentyczne materiały biznesowe. Zostaną przeprowadzone 
również symulowane rozmowy kwalifikacyjne w celu rozwinięcia umiejętności negocjacyjnych i kompetencji 
autoprezentacji.

DRUGA SZANSA DLA JĘZYKA NIEMIECKIEGO – NIEMIECKI  
TO TAKI ŁATWY JĘZYK! – KONWERSACJE (POZIOM B1) –  
KURS ONLINE
mgr Teresa Röhr 293 zł/30 h 
W programie kursu ujęte zostały następujące komponenty:

1. Prezentacja bieżących wydarzeń z dziedziny kultury oraz życia społecznego w krajach niemieckiego 
obszaru językowego, poprzez określone autentyczne dokumentacje filmowe, reportaże, aktualne 
audycje telewizyjne, systematyczne ćwiczenie w rozumieniu ze słuchu.

2. Formułowanie wypowiedzi własnej i prowadzenie dyskusji w języku niemieckim dotyczących 
aktualnych wydarzeń w krajach niemieckiego obszaru językowego.

3. Pogłębienie wiedzy językowej oraz kulturowej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W JĘZYKU NIEMIECKIM 
(POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
dr Anna Jędrzejczyk 275 zł/30 h 
Zajęcia będą składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej zostaną wprowadzone 
następujące obszary: różnice kulturowe między Polakami a Niemcami w kontekście zawodowym; strategia 
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach niemieckich; adekwatna analiza i interpretacja 
ogłoszeń o pracę w języku niemieckim, z takich branż, jak: ekonomiczna, inżynierska, medyczna; etapy 
rekrutacji (od przygotowania dokumentów aplikacyjnych po negocjacje). W części praktycznej spotkania, 
zostaną przećwiczone różne typy rozmów z ewentualnym pracodawcą, np. rozmowy kwalifikacyjne, rozmowy 
negocjacyjne.
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APETYT NA PORTUGALIĘ – JĘZYK PORTUGALSKI NA 
WAKACJE I NIE TYLKO (POZIOM A1)
dr Anna Działak-Szubińska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla Słuchaczy, którzy chcą uzyskać kompetencje językowe w zakresie języka 
portugalskiego na poziomie A1. Jego celem jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowym słownictwem, 
zasadami wymowy oraz zagadnieniami gramatycznymi, które to kompetencje umożliwią zrozumienie  
i sformułowanie prostych, funkcjonalnych komunikatów. Dodatkowo, Słuchacze poznają tło kulturowe 
Portugalii.

PEWNYM KROKIEM Z ROSYJSKIM (POZIOM A2) –  
KURS ONLINE
mgr Edward Siech 275 zł/30 h 
Zajęcia przeznaczone są dla osób, które kiedyś uczyły się języka rosyjskiego i znają podstawowe konstrukcje 
gramatyczne na poziomie A1. Kurs może być także traktowany jako kontynuacja kursu „Kolejne kroki  
z rosyjskim (poziom A1/A2)”. W czasie kursu zostaną omówione m.in. takie zagadnienia, jak: zakupy, 
wyjście na miasto, „idziemy w gości”, randka, wizyta u lekarza, praca, urlop oraz wyjście na basen. Zajęcia 
obejmować będą zagadnienia gramatyczne, m.in. doskonalenie odmiany rzeczownika i przymiotnika przez 
przypadki, odmiana czasownika przez czasy, tworzenie trybu rozkazującego.

ŻEBY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO… PO ROSYJSKU! 
(POZIOM A2/B1) – KURS ONLINE
mgr Monika Piotrowska 275 zł/30 h 
Zapraszam na kurs wszystkich, którzy chcą odświeżyć znajomość języka rosyjskiego oraz tych, którzy poznali 
podstawy i chcą nadal się rozwijać w tym obszarze.

Program kursu został napisany tak, aby jak najlepiej zanurzyć się w języku potrzebnym do komunikowania 
się w codziennych sytuacjach i czerpać z tego ogromną przyjemność!

Bogactwo materiałów (podręczniki, podkasty, materiały graficzne, filmy) dostarczy Państwu nie tylko 
rzetelnej wiedzy, ale wiele radości z efektów pracy nad językem rosyjskim.
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KROK DO PRZODU Z ROSYJSKIM (POZIOM B1/B2) –  
KURS ONLINE
mgr Edward Siech 275 zł/30 h 
Zajęcia są przeznaczone dla osób, które płynnie czytają oraz rozumieją teksty pisane i mówione. Kurs 
może być także traktowany jako kontynuacja kursu „Krok naprzód z rosyjskim”. Zajęcia będą miały 
przede wszystkim charakter konwersatoryjny. Tematy, które zostaną zrealizowane w trakcie zajęć będą 
obejmować m.in. opis Polski oraz różnic między Polską a Rosją, załatwianie różnorodnych spraw w Rosji  
m.in. w oficjalno-biznesowej sferze np. w administracji, w banku, na policji, podróżowanie po Europie oraz 
krajach rosyjskojęzycznych, zagadnienia związane ze spędzaniem wolnego czasu, wady i zalety mieszkania  
w mieście oraz na wsi oraz różnice w urządzaniu mieszkania w Rosji i na Zachodzie.

POROZMAWIAJMY PO ROSYJSKU – CZĘŚĆ III  
(POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
mgr Edward Siech 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla Słuchaczy, którzy dobrze czytają i rozumieją teksty pisane i mówione po rosyjsku. 
Zajęcia będą miały charakter głównie konwersatoryjny. Tematyka kursu obejmować będzie m.in.: słownictwo 
z zakresu ekonomii; zagadnienia poświęcone twórczości Osipa Madelsztama i Karola Faberge; zapoznanie 
się z Syberią; rosyjski balet.

JĘZYK ROSYJSKI: BLISKI, ZROZUMIAŁY, ŁATWY DLA 
POLAKÓW — TO KLUCZ DO CAŁEJ EUROPY WSCHODNIEJ 
(POZIOM B2/C1) — KURS ONLINE
mgr Viktar Korbut 330 zł/36 h 
Kurs prowadzi native speaker języka rosyjskiego.

W czasie nauki języka rosyjskiego, która składa się z 36 h zajęć, Słuchacze za pomogą swej znajomości języka 
ojczystego poznają wspólne cechy polszczyzny i rosyjszczyzny,co im ułatwi zagłębienie w istotę rosyjszczyzny 
oraz spokrewionych języków białoruskiego i ukraińskiego. W ciągu dalszym Słuchacze poznają podstawy 
alfabetu, pisowni oraz fonetyki rosyjskiej, nauczą się pisać, mówić o podstawowych rzeczach (o sobie, domu, 
rodzinie, kraju, zakupach itd.), zdobędą umiejetności pisania listów po rosyjsku, zwracania się do instytucji 
państwowych w tym języku.
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BALKAN EXPRESS. INTENSYWNY KURS JĘZYKA SERBSKIEGO  
Z ELEMENTAMI KULTURY (POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Jolanta Ambroziak 395 zł/30 h 
Kurs języka serbskiego przeznaczony jest dla Słuchaczy, którzy chcą w krótkim czasie opanować zagadnienia 
gramatyczne i zasób słów pozwalający im na odbywanie pierwszych konwersacji w języku. Nie są to klasyczne 
zajęcia opierające się tylko na pracy z podręcznikiem – Słuchacze biorą w nich aktywny udział, rozwiązując 
quizy, układając dialogi, tłumacząc krótkie materiały prasowe i teksty piosenek. Podczas kursu Słuchacze 
poznają nie tylko gramatykę i wybrane zagadnienia leksykalne, lecz także różne kwestie związane z życiem 
codziennym Serbów i ich kulturą.

NINASEMA KISWAHILI – CZYLI JĘZYK SUAHILI OD PODSTAW 
(POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Aleksandra Listkiewicz 395 zł/30 h 
Język suahili (z arabskiego słowa saheel, czyli wybrzeże), którym posługują się mieszkańcy Afryki Wschodniej 
i Środkowej, fascynuje swoją różnorodnością odzwierciedlającą obecność wpływów z różnych stron świata. 
Słuchacze 30-godzinnego kursu zapoznają się nie tylko z leksykalnymi i gramatycznymi podstawami języka 
suahili, ale również kulturą mieszkańców wybrzeża Afryki Wschodniej charakteryzującą się etniczną 
złożonością.

Każde spotkanie będzie składało się z komponentu gramatycznego, dialogu, tekstu na poziomie A1, zestawu 
słownictwa oraz zwrotów, a także zagadnień kulturoznawczych z zakresu ubioru, kuchni, historii oraz 
zwyczajów.

NINATAKA KUSEMA KISWAHILI – INTENSYWNY KURS LETNI 
JĘZYKA SUAHILI OD PODSTAW (POZIOM A1) – KURS ONLINE 
mgr Aleksandra Listkiewicz 675 zł/46 h 
Język suahili (z arabskiego słowa saheel, czyli wybrzeże), którym posługują się mieszkańcy Afryki Wschodniej 
i Środkowej, fascynuje swoją różnorodnością odzwierciedlającą obecność wpływów z różnych stron świata. 
Słuchacze 40-godzinnego kursu zapoznają się nie tylko z leksykalnymi i gramatycznymi podstawami języka 
suahili, ale również kulturą mieszkańców wybrzeża Afryki Wschodniej charakteryzującą się etniczną 
złożonością.

Każde spotkanie będzie składało się z komponentu gramatycznego, dialogu, tekstu na poziomie A1, zestawu 
słownictwa oraz zwrotów, zagadnień kulturoznawczych z zakresu ubioru, kuchni, historii oraz zwyczajów 
oraz aktywności angażujących Słuchaczy w rozmowę w języku suahili.
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SVENSKA PÅ GÅNG. JĘZYK SZWEDZKI W ŻYCIU CODZIENNYM 
– KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH – CZĘŚĆ I (POZIOM A1) – 
KURS ONLINE
dr Robert Parowenko 790 zł/60 h 
Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka szwedzkiego „od zera”. Przewiduje się 
kontynuację kursu na wyższych poziomach.

Wybrane tematy zajęć:

1. Jak nawiązać kontakt i zawrzeć znajomość ze Szwedem? Jak się umówić na spotkanie?

2. Bliscy i dalecy krewni.

3. Edukacja i praca.

4. Mieszkanie w szwedzkim stylu.

5. Co oznaczają nazwy mebli z IKEA?

6. Uppsala? A gdzie to jest?

7. Jedziemy na wycieczkę. Jak się poruszać w nieznanym terenie?

8. Szwedzki stół.

WŁOSKI NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY – KURS JĘZYKA 
WŁOSKIEGO (POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Antonina Jasnorzewska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących rozpocząć swoją przygodę z językiem włoskim. Słuchacze 
zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami umożliwiającymi samodzielne przetrwanie we Włoszech. Kurs 
ukierunkowany jest na komunikację i interakcję w częstych sytuacjach życia codziennego.

WŁOSKI SURVIVAL, CZYLI JAK PRZEŻYĆ WE WŁOSZECH 
(POZIOM A1) – KURS ONLINE
mgr Aleksandra Leoncewicz 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka włoskiego, prowadzony w języku 
włoskim i polskim na podstawie materiałów wybranych i stworzonych przez Wykładowcę. Kierowany 
jest szczególnie do osób, które planują podróż do Włoch i nie mają dużo czasu na przygotowanie 
językowe, a chcą nauczyć się porozumiewać w typowych sytuacjach, które mogą spotkać turystę. 
Ze względu na intensywność kursu kładziony jest szczególny nacisk na umiejętność komunikacji 
ze strony Słuchacza, w trakcie zajęć pojawi się wiele scenek rodzajowych, prostych dialogów; 
wykorzystane zostaną metody pamięciowe i techniki uczenia Callana, a mniejszy nacisk zostanie 
położony na zagadnienia  gramatyczne zajęć, z których zostaną omówione jedynie podstawowe tematy. 
Omówione zostaną sytuacje, w których Słuchacz może się znależć w trakcie podóży do Włoch, takie jak: 
wizyta w restauracji, barze; szukanie drogi; wizyta w muzeum, galerii; kupowanie biletu; zakupy; uzyskiwanie 
informacji dotyczących zakwaterowania; nagłe problemy.
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VACANZE ITALIANE, CZYLI NIEZBĘDNE ZWROTY W PIGUŁCE 
– KONWERSATORYJNY KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO (POZIOM 
A1/A2) – KURS ONLINE
mgr Antonina Jasnorzewska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników Włoch, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat 
tego kraju i opanować, jeszcze przed wakacjami, niezbędne zwroty umożliwające samodzielne przetrwanie 
we Włoszech.  Nauczymy  się mówić o swoim życiu codziennym, wspólnie  usiądziemy w klimatycznych 
restauracjach, wybierzemy się na zakupy oraz dowiemy się, co należy zrobić, by nie zgubić się w tłumie 
turystów.

WŁOSKI NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY – KURS JĘZYKA 
WŁOSKIEGO – CZĘŚĆ II (POZIOM A1/A2) – KURS ONLINE
mgr Antonina Jasnorzewska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących kontynuować swoją przygodę z językiem włoskim. 
Słuchacze zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami umożliwiającymi samodzielne przetrwanie  
we Włoszech. Kurs ukierunkowany jest na komunikację i interakcję w częstych sytuacjach życia codziennego. 
Słuchacze nauczą się m.in.  opowiadać  o sobie i swojej rodzinie, pytać o pogodę, rozmawiać o sposobach 
spędzania wolnego czasu. Poznają też włoskie zwyczaje, tradycje, piosenkę i kino.

KONWERSACJE NA WŁOSKIE WAKACJE (POZIOM A2) –  
KURS ONLINE
mgr Aleksandra Leoncewicz 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla Słuchaczy, którzy mają podstawową znajomość języka włoskiego, na poziomie 
A2. Na zajęciach przewidzianych jest dużo ćwiczeń w małych grupkach lub parach w taki sposób, żeby 
zmaksymalizować wkład pracy każdego Słuchacza kursu i dać mu jak najwięcej okazji do mówienia 
przy jednoczesnym usunięciu elementu stresu, jakim często jest wypowiadanie się na forum grupy. 
Program kursu obejmuje następujące tematy: przedstawianie się, opowiadanie o sobie; sposób spędzania 
wolnego czasu; opis rodziny; ustalanie terminów spotkania, podanie miejsca i godziny; mój dom; w podróży 
– kupno biletu, zapytanie o drogę; charakterystyczne powiedzonka i gesty ratujące sytuację; zamówienie 
ulubionych dań w restauracji; pogoda we Włoszech; piosenka włoska; moda włoska i udane zakupy.

W zakresie gramatyki poruszone zostaną zagadnienia:  rzeczownik i przymiotnik,  czas teraźniejszy; 
czasowniki regularne i nieregularne, rodzajnik określony i nieokreślony, zaimek dzierżawczy.
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WŁOSKI NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY – KURS JĘZYKA 
WŁOSKIEGO – CZĘŚĆ III (POZIOM A2) – KURS ONLINE
mgr Antonina Jasnorzewska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących kontynuować swoją przygodę z językiem włoskim. 
Słuchacze zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami umożliwiającymi samodzielne przetrwanie  
we Włoszech. Motywem przewodnim zajęć będzie podróż po Półwyspie Apenińskim. Kurs ukierunkowany 
jest na komunikację i interakcję w częstych sytuacjach życia codziennego. Słuchacze nauczą się m.in. 
opowiadać o swoich uczuciach, prosić o pomoc, wyrażać swoją opnię na różne tematy. Poznają też włoskie 
zwyczaje, tradycje, piosenkę i kino.

PALCEM PO WŁOSKIEJ MAPIE – KURS JĘZYKA I KULTURY 
(POZIOM A2/B1) – KURS ONLINE
mgr Aleksandra Leoncewicz 275 zł/30 h 
Kurs jest przeznaczony dla osób kochajacych Włochy, które znają już podstawy języka włoskiego. Każde 
zajęcia prowadzone po włosku skupiają się na jednym regionie. Omawiane teksty dotyczą szeroko pojętej 
kultury, geografii, historii, kuchni i ciekawostek dotyczących danego regionu. Rozszerzenie stanowią 
ćwiczenia i przypomnienia gramatyczne tematów, z którymi Słuchacze zetkną się podczas lektury tekstów. 
Słuchacze poznają dziewięć regionów, m.in. takich jak Lazio, Toscana, Sicilia czy Liguria. Zostaną omówione 
także tematy gramatyczne, np. czasowniki nieregularne, tryb rozkazujący, czasy przeszłe imperfetto i passato 
prossimo oraz tryb warunkowy.

 ITALIANO FACILE. GRAMMATICA ITALIANA PER TUTTI – KURS 
JĘZYKA WŁOSKIEGO (POZIOM B1) – KURS ONLINE
mgr Antonina Jasnorzewska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących kontynuować swoją przygodę z językiem włoskim. Celem 
kursu jest usystematyzownie i poszerzenie posiadanej już wiedzy gramatycznej. Omawianym zagadnieniom 
gramatycznym będzie towarzyszyło słownictwo tematyczne (podróżowanie, sztuka, kuchnia).
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PASSEGGIATE ITALIANE II / WŁOSKIE SPACERY Z PIOSENKĄ 
W TLE – KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO II (POZIOM B1) – KURS 
ONLINE
mgr Antonina Jasnorzewska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących kontynuować swoją przygodę z językiem włoskim. 
Słuchacze zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami umożliwiającymi swobodną konwersację. Motywem 
przewodnim zajęć zajęć będzie włoska piosenka. Kurs ukierunkowany jest na komunikację i interakcję  
w częstych sytuacjach życia codziennego. Słuchacze nauczą się m.in. opowiadać o różnych wyrażeniach, 
udzielać rad, mówić o swoich przyzwyczajeniach i wyrażać opinię na różne tematy. Poznają też włoskie życie 
kulturalne.

CANTA CHE TI PASSA (CZĘŚĆ II) – ODKRYJ WŁOCHY POPRZEZ 
WŁOSKĄ MUZYKĘ (POZIOM B1/B2) – KURS ONLINE
dr Sara Del Rossi 275 zł/30 h 
Kurs koncentruje się na rozwoju umiejętności językowych na poziomie B1/B2. Opiera się na różnych 
materiałach (teksty piosenek, filmy dokumentalne, artykuły prasowe, fragmenty powieści). Słuchacze będą 
potrafili wypowiadać się, stosując różne formy wyrazu i stosować nowo poznane słownictwo w praktyce. 
Tematyka zajęć pozwoli lepiej poznać i zrozumieć historię, tradycje i ich wpływ na współczesne Włochy.

E ORA CHE FACCIO? – CO MAM TERAZ ZROBIĆ? KURS 
PRZETRWANIA WE WŁOSZECH (POZIOM B1/B2) –  
KURS ONLINE
dr Sara Del Rossi 275 zł/30 h 
Doskonalenie kompetencji:

•	 komunikacyjnych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, 
interakcja),

•	 kulturowych (poznanie życia i twórczości ludzi związanych z krajami w obrębie krajów 
włoskojęzycznych),

•	 przygotowanie do samodzielnego i adekwatnego do sytuacji wypowiadania się i reagowania.
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PASSEGGIATE ITALIANE / WŁOSKIE SPACERY ZE SZTUKĄ  
W TLE – KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO – CZĘŚĆ III  
(POZIOM B1/B2)
mgr Antonina Jasnorzewska 275 zł/30 h 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących kontynuować swoją przygodę z językiem włoskim. 
Słuchacze zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami umożliwiającymi swobodną konwersację. Motywem 
przewodnim zajęć zajęć będzie włoska sztuka. Kurs ukierunkowany jest na komunikację i interakcję  
w częstych sytuacjach życia codziennego. Słuchacze nauczą się m.in. opowiadać o różnych wyrażeniach, snuć 
przypuszczenia, mówić o różnego rodzaju inicjatywach i wyrażać opinię na różne tematy. Poznają też włoskie 
życie kulturalne.

VENTI RAGIONI PER ANDARE IN ITALIA: ODKRYWANIE 
SKARBÓW WŁOCH – CZĘŚĆ II (POZIOM B2/C1) – KURS ONLINE
dr Alessia Vignoli 440 zł/30 h 
Kurs skupia się na rozwinięciu kompetencji mówienia na poziomie B2/C1 w oparciu o różnorodne materiały 
(reportaże, teksty literackie, fragmenty filmów, piosenki, sztuki plastyczne). Słuchacze będą mogli tworzyć 
różne formy wypowiedzi i stosować w praktyce nowo poznane słownictwo, rozwijając jednocześnie swoją 
znajomość specyfiki kultury włoskiej i współczesnego życia we Włoszech. Poruszane w trakcie zajęć tematy 
pozwolą Słuchaczom lepiej poznać i zrozumieć różnorodne formy wyrazu włoskiej kultury i ich wpływ  
na współczesne Włochy.
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CZŁOWIEK  
I SPOŁECZEŃSTWO

10 SPOTKAŃ O MIŁOŚCI – KURS ONLINE 
dr hab. Mariola Bieńko 
dr Julita Czernecka 
prof. Bogdan de Barbaro 
dr Agata Gójska 
dr hab. Tomasz Grzyb 
dr Jakub Kuś 
dr Robert Maj 
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke  275 zł/30 h 
Tworzenie i pielęgnowanie relacji to wymagający proces, czasami nazywany ciężką pracą. Nie mamy jednak 
wątpliwości, że warto, i że to właśnie bliskość drugiego człowieka potrafi nas szczerze uszczęśliwić. Kurs 
porusza zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii miłości i rodziny. W cyklu 10 wykładów przyjrzymy 
się różnym aspektom bycia w intymnych związkach i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak wygląda 
tworzenie relacji w ponowoczesności.  

 

ABC LGBT – WPROWADZENIE DO QUEER STUDIES – KURS 
ONLINE
dr Tomasz Szczepanek 275 zł/30 h 
ABC LGBT – wprowadzenie do queer studies to zajęcia poświęcone jednej z najciekawszych dyscyplin 
współczesnej humanistyki. Próba zrozumienia skomplikowanej sytuacji społeczno-kulturalnej towarzyszącej 
zjawiskom inności i dziwności staje się pretekstem do dyskusji nad kształtem świata, w którym norma stanowi 
rezultat narzuconego kompromisu. Zajęcia mają charakter konwersatoriów: omówienie prac teoretycznych 
służy pozyskaniu narzędzi pomocnych w analizie wybranych tekstów kultury (literatury, filmów, wizualnych 
dzieł sztuki). 
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ABC POLITYKI – SKĄD SIĘ BIORĄ I JAK DZIAŁAJĄ  
POLITYCY? – KURS ONLINE
mgr Wojciech Mincewicz 275 zł/30 h 
Kurs stanowi autorki projekt dedykowany dla Słuchaczy, którzy chcieliby lepiej rozumieć procesy polityczne 
zachodzące w Polsce. Uczestnicy biorą udział w cyklu ośmiu wykładów, podczas których zaznajomieni 
zostaną z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania podstawowych politycznych instytucji państwa oraz 
mechanizmami aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu polityczno-społecznym kraju. W ramach zajęć 
przygotowane zostało osiem wykładów:

1. Jak to wszystko działa, czyli o prawie i mechanizmach rządzenia.

2. Co oni mogą, a czego nie? Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka.

3. Skąd oni się biorą – to ja ich wybrałem?

4. Jak oni funkcjonują?

5. Co oni robią – jak powstaje prawo?

6. Partia, fundacja, stowarzyszenie, ruch społeczny.

7. Co Ty możesz obywatelu?

8. Czy uważamy się za gospodarza w Polsce?

ABY ŻYĆ DOBRZE I SZCZĘŚLIWIE..., CZYLI O SPEŁNIENIU I 
SZCZĘŚCIU WEDŁUG FILOZOFII PRAKTYCZNEJ –  
KURS ONLINE
mgr Bartosz Fingas 275 zł/30 h 
Na praktycznych warsztatach Słuchacze, pod okiem Prowadzącego, zajmą się najciekawszymi aspektami 
koncepcji dobrego, szczęśliwego życia, którą zapoczątkował Arystoteles, a swoich kontynuatorów ma od 
starożytności po czasy współczesne. Przedyskutowana zostanie aktualność tych koncepcji w odniesieniu do 
współczesnych wyzwań i życia codziennego. Słuchacze zobaczą też, jak mogą one pomóc osiągać szczęście 
dzisiaj. Realizowane będą, m.in. takie tematy, jak: kryteria dobrych czynów, rola przyjemności w szczęśliwym 
życiu, filozofia klasyczna a cele i sens ludzkiego życia.
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ASERTYWNOŚĆ DROGĄ DO BYCIA SOBĄ – KURS ONLINE
mgr Aleksandra Modzelewska 587 zł/32 h 
Asertywność jest kompetencją, która wspiera autentyczność i autonomię człowieka w relacjach 
interpersonalnych. W ramach cyklu ośmiu spotkań będziemy zgłębiać tajniki asertywności, ucząc się 
odpowiednich technik komunikacyjnych oraz rozwijając w sobie postawę asertywną. Skupimy się nie tylko 
na nauce asertywnego odmawiania, lecz  także na wyrażaniu i przyjmowaniu krytyki, pracy z emocjami  
i przekonaniami czy formułowaniu próśb. Zajęcia opierają się na procesie grupowym i wymagają aktywnego 
zaangażowania Słuchaczy.

AUTOPREZENTACJA I PROFESJONALNY WIZERUNEK  
W PRACY ZDALNEJ – KURS ONLINE
mgr Katarzyna Kustosz
dr Anna Marianowska 275 zł/30 h 
 

1. Online to większy zysk, ale i wyższa jakość – jak to działa?

•	 co i dlaczego staje się ważne w trakcie wirtualnych spotkań?,

•	 autoprezentacyjne KNOW-HOW w sieci,

•	 dom staje się biurem – zmieniamy nawyki.

2. Perfekcyjny menadżer online – kreowanie wizerunku:

•	 make-up dla kobiet i mężczyzn, 

•	 zasady dress code przed kamerą,

•	 aranżacja miejsca transmisji,

•	 praca ze światłem.

3. W wirtualnej rzeczywistości „zielone światło” mają EKSPERCI:

•	 co i dlaczego staje się ważne w trakcie wirtualnych przemówień?,

•	 struktura wystąpienia i czas,

•	 przemowa merytoryczna i niebanalna.

4. Wystąpienia doskonałe – trening:

•	 prezentacje uczestników online.
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BADANIA KLINICZNE I ROZWÓJ PRODUKTU LECZNICZEGO – 
KURS ONLINE
dr Agnieszka Złotorowicz 367 zł/40 h 
Kurs przeznaczony jest dla Słuchaczy zainteresowanych tematyką badań klinicznych w teorii i praktyce. 
Jest dobrym przygotowaniem również dla Słuchaczy, którzy myślą o pracy w obszarze badań klinicznych. 
Zostaną omówione i przedyskutowane Standardy Dobrej Praktyki Klinicznej, obowiązki lekarza, stosunek 
korzyści do ryzyka poniesionego przez pacjenta, zakres obowiązków sponsora, lekarza oraz samego pacjenta.

BUDOWA I KOMUNIKACJA MARKI – KURS ONLINE
dr Jarosław Kończak 275 zł/30 h 
Program kursu obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. Istota, fundamenty, cele  i funkcje marki,

2. Siła marki, kryteria jej oceny, źródła jej siły. 

3. Reputacja, tożsamość i wizerunek  .

4. Pozycjonowanie marki,

5. Wizja, misja, wartości marki.

6. Kultura organizacyjna.

7. Architektura marki, czyli jak zarządzać portfolio marek.

8. Archetypy marki.

CHEMIA KOSMETYCZNA POD LUPĄ – KURS ONLINE
dr Agnieszka Złotorowicz 403 zł/44 h 
Kurs przeznaczony jest dla Słuchaczy zainteresowanych tematyką kosmetologii w teorii i praktyce. Zostaną 
omówione i przedyskutowane składy produktów kosmetycznych, funkcje w kosmetyku, ich działanie na 
organizm oraz standardy związane z ich bezpieczeństwem.
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COMMUNICATION DESIGN – JAK PROJEKTOWAĆ KAMPANIE 
SPOŁECZNE – KURS ONLINE
dr Patryk Makulski 422 zł/46 h 
Czy da się mówić i pisać o sprawach publicznych – ważnych i nierzadko trudnych – w sposób zrozumiały 
i przyjazny dla obywatela? Jak tworzyć odpowiadające na rzeczywiste potrzeby ludzi strategie komunikacji 
projektów/usług realizowanych w interesie społecznym? To tylko część niełatwych pytań, z którymi 
Słuchacze spróbują się zmierzyć. 

Większość zajęć zostanie przeznaczona na rozwijanie umiejętności związanych z  praktycznym 
wykorzystywaniem metod myślenia projektowego do tworzenia strategii kampanii społecznej dla wybranych 
działań/projektów/usług, realizowanych w interesie publicznym.  Słuchacze będą mieli również okazję 
do wzmocnienia własnych kompetencji związanych z identyfikowaniem problemów/wzywań/potrzeb 
oraz proponowaniem nieszablonowych rozwiązań.

CZŁOWIEK W ŚWIECIE BIG DATA I ALGORYTMÓW –  
KURS ONLINE
dr Patryk Makulski 275 zł/30 h 
Liczne algorytmy i programy wykorzystujące sztuczną inteligencję coraz lepiej radzą sobie ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i analizowaniem ogromnych ilości danych cyfrowych (na niespotykaną nigdy wcześniej 
skalę). W strukturze tych narzędzi zakodowany jest nie tylko sposób rozwiązania danego problemu – jest 
również zapisany kontekst społeczny i kulturowy. Dane zebrane przy ich użyciu mogą być wykorzystywane 
m.in. do prognozowania wyników wyborów, stosowanego w marketingu profilowania osobowości, 
analizowania nastrojów społecznych, przewidywania przyszłych wydarzeń, trendów.

Kurs zapewni Słuchaczom zdobycie nowej wiedzy oraz rozwój cyfrowych kompetencji w obszarze diagnozy 
zjawisk i uwarunkowań społeczno-polityczno-ekonomicznych związanych z analizą danych z sieci.

CZY WIESZ, CO MÓWISZ? O UKRYTEJ SILE SŁÓW –  
KURS ONLINE
mgr Katarzyna Osior-Szot 400 zł/30 h 
Warsztaty zostały stworzone po to, aby ukazać, jak wiele aspektów wpływa na idiolekt, czyli indywidualny 
język każdego człowieka, a także na skuteczność codziennej komunikacji z innymi ludźmi. Podczas zajęć 
Słuchacze dowiedzą się więcej o: najważniejszych teoriach językoznawczych XX w.,  metaforach w życiu 
codziennym, storytellingu i strukturach narracyjnych, czy zasadach skutecznej komunikacji interpersonalnej 
(m.in. o maksymach konwersacyjnych P. Grice’a, implikaturach konwersacyjnych i komunikacji opartej na 
empatii). Na zajęciach znaczącą rolę będą odgrywać również rozmaite ćwiczenia i analizy wytworów kultury 
współczesnej.
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DZIKI, GROTESKOWY I SZOKUJĄCY ŚWIAT SPOŁECZNY – 
KURS ONLINE
mgr Konrad Kuźma
dr hab. Daniel Mider
dr Przemysław Potocki 587 zł/40 h 
Kurs podzielony zostanie na 3 etapy:

Przeszłość:

1. Wykład, w którym udowadniamy, że nie jesteś wolny i stracisz wiarę w „człowieka”.

2. Wykład, w którym odzyskasz (trochę) wiarę w „człowieka”.

3. Socrealizm.

4. Śmierć kiedyś.

5. Czy chrześcijaństwo jest plagiatem?

6. Niewygodni chrześcijanie.

7. Cena rewolucji.

Teraźniejszość:

1. Wampiryzm.

2. Patologie społeczne.

3. Przemoc seksualna.

4. Wojna z terroryzmem.

5. Propaganda polityczna XXI wieku w Polsce.

Przyszłość:

1. Aporie społeczeństw przyszłości.

2. Postęp, rozwój, ewolucja ludzkich społeczeństw – bariery i zagrożenia.

3. Kto lub co po człowieku? Transhumanizm.

4. Literackie światy przyszłości.

5. Powrót do korzeni.

6. Panowie i niewolnicy.

7. Wieloświat.
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EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WŁASNĄ DROGĄ ŻYCIOWĄ – 
KURS ONLINE
dr Monika Gromadzka 367 zł/40 h 
Wiedza i umiejętności, zdobyte w czasie kursu, będą przydatne dla każdego, kto pragnie działać bardziej 
efektywnie i bardziej świadomie kierować własnym życiem. W czasie kursu Słuchacze poznają podstawy 
rozwoju człowieka dorosłego, aby zrozumieć pewne mechanizmy, które mogą wpływać na ich efektywność 
osobistą. Wspólnie omówione zostaną dwa podejścia do rozwoju osobistego (luki kompetencyjne/talenty). 
Słuchacze poznają także swoje mocne i słabe strony.  Oprócz tego, zapoznają się z różnymi technikami, 
ułatwiającymi codzienne funkcjonowanie w świecie (rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, asertywność, 
zarządzanie sobą w czasie i inne). Słuchacze stworzą też swoją własną mapę celów.

ERYSTYKA W KOMUNIKACJI – KURS ONLINE
mgr Tomasz Rawski 275 zł/30 h 
A u Was biją Murzynów. Tak w znanym dowcipie miał odpowiadać radziecki komputer na pytania 
amerykańskich naukowców o biedę w ZSRR. Erystyka to sztuka wygrywania sporów, a coraz częściej sztuka 
wykręcania kota ogonem. Mówienia i komunikowania tak, aby nasze było na wierzchu, aby przeciwnika nie 
tylko zdyskredytować w oczach odbiorców, lecz także sprawić, aby sam uwierzył w to, że błądzi. 

We współczesnej komunikacji coraz mniej jest porozumienia, poszukiwania płaszczyzny akceptacji, a więcej 
konfliktu: potyczki na argumenty, obrzucania się oskarżeniami. Kojarzymy to z politykami, ale sami nie 
jesteśmy bez winy. Sprzeczki w pracy, kłótnie sąsiedzkie czy szkolne scysje – pokusa zaorania, zmasakrowania  
i rozjechania rozmówcy jest ogromna. A erystyczne chwyty pod ręką. Dlaczego ludzie po nie sięgają? I co my, 
uczciwi, mamy zrobić, gdy ktoś chce nam zrobić erystyczną orkę? 

Zajęcia z Erystyki w komunikacji to wyczulenie Słuchaczy na problem komunikacji egoistycznej –  takiej, 
której celem nie jest relacja, a przejęcie kontroli i wygranie sporu. Jak to się odbywa? Jak się przed tym 
obronić? Odpowiedzi udzieli oferowany kurs. 

INTELIGENTNY EMOCJONALNIE, CZYLI JAKI? WARSZTAT 
O ZNACZENIU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W ŻYCIU 
CZŁOWIEKA – KURS ONLINE
mgr Anna Augustyniak 293 zł/32 h 
Koncepcja inteligencji emocjonalnej (EI) cieszy się dużą popularnością w dzisiejszych czasach. Można 
powiedzieć, że stała się słowem wytrychem i hasłem powodzenia w życiu, umniejszając klasycznie rozumianemu 
ilorazowi inteligencji (IQ). Szukamy inteligentnych emocjonalnie partnerów, a pracodawcy chcą zatrudnić 
inteligentnych emocjonalnie pracowników.  Kurs wprowadza w zagadnienie inteligencji emocjonalnej, 
przeprowadza przez historię jej powstania, rozwój i współczesne postrzeganie oraz wykorzystywanie jej  
w różnych sferach życia. Kurs ma charakter warsztatowo-teoretyczny.
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JAK CIĘ WIDZĄ…, CZYLI AUTOPREZENTACJA NA SCENIE  
I PRZED KAMERĄ – KURS ONLINE
mgr Magdalena Kaczmarek 275 zł/30 h 
Program obejmuje praktyczne ćwiczenia, prowadzące do świadomego kształtowania własnego wizerunku 
przed kamerami i na scenie. Poprzez warsztaty Słuchacze poznają siebie i będą mieli okazję zweryfikować 
własne wyobrażenia o mowie ciała z tym, jak odbierają ich inni. Słuchacze poznają techniki prezentacji. 
Będą pracowali nad warsztatem mowy i ciała, poznają zasady autoprezentacji na scenie i przed kamerami. 
Świadomość, jakiej nabierze Słuchacz kursu, będzie prowadzić do wzmocnienia własnej samooceny i nabrania 
pewności siebie, co w efekcie prowadzi do poprawy jego pozycji zawodowej i społecznej.

„JAK SIĘ DOBRZE KOMUNIKOWAĆ?” O DOBREJ KOMUNIKACJI 
W ŻYCIU, PRACY, U LEKARZA – KURS ONLINE
dr Antonina Doroszewska
lek. Anna Kołodziejek
mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak 275 zł/30 h 
Podczas kursu omówione zostaną podstawy komunikacji, w tym umiejętności ułatwiające porozumienie 
z innymi osobami w poszczególnych obszarach życia. Zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu komunikacji 
będzie następnie wykorzystana do poprowadzenia rozmowy z aktorem.

 

JAK STARZEJE SIĘ MÓZG I UMYSŁ – KURS ONLINE
mgr Daniel Jerzy Żyżniewski 385 zł/42 h 
Kurs podejmuje  wątek możliwych zmian w sferze poznawczej i w zachowaniu osób doświadczających 
starzenia się, jak również zmian ośrodkowego układu nerwowego o innym podłożu, np. w chorobie 
neurodegeneracyjnej. Temat zostaje przedstawiony z perspektywy zarówno codzienności, jak i praktyki 
psychologicznej i klinicznej. Słuchacze zyskują  świadomą kompetencję w zauważaniu niektórych, 
specyficznych dla starzenia się i chorowania dysfunkcji poznawczych oraz zmieniającego się zachowania. 
Słuchacze poznają szerszy kontekst rozumienia związku między mózgiem, umysłem a zachowaniem  
w starzeniu się i w chorowaniu. Przedstawiony zostaje związek między stylem życia a dynamiką starzenia się 
i chorowania.
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JAK ŻYĆ W WIEKU PROPAGANDY? OBLICZA PERSWAZJI  
W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – KURS ONLINE
mgr Joanna Dobrowolska 284 zł/31 h 
Perswazja, manipulacja i propaganda już od czasów starożytnych wpływają na  ludzkie  poglądy, działania  
i podejmowane decyzje. Podczas kursu Słuchacze poznają różne oblicza wymienionych zjawisk oraz nauczą 
się trudnej sztuki argumentacji i przekonywania do własnych racji. Pierwsza część obejmuje podstawy 
retoryki: zasady budowania argumentacji, tropy retoryczne, sposoby wnioskowania, techniki erystyczne.  
W części drugiej podczas analizy case studies Słuchacze zobaczą, jak poznane mechanizmy funkcjonują w różnych 
przestrzeniach komunikacji społecznej i przestrzeniach dyskursu. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY W PRACY (NON-VIOLENT 
COMMUNICATION) – WARSZTATY – KURS ONLINE
mgr Karolina Czapska-Małecka 440 zł/30 h 
Porozumienie bez Przemocy (Non-Violent Communication) to model komunikacji stworzony przez amerykańskiego 
psychologa Marshalla B. Rosenberga. Polega on na budowaniu empatycznego komunikatu w oparciu  
o fakty, uczucia, potrzeby i prośby oraz bazuje na empatycznym słuchaniu. Model ten znajduje bardzo dobre 
zastosowanie w sytuacjach trudnych, w szczególności w pracy. Dzięki stosowaniu tego modelu komunikacji 
możliwe jest wygaszanie potencjalnych konfliktów w pracy, przy jednoczesnym zadbaniu o własne potrzeby 
i potrzeby drugiej osoby. W trakcie kursu Słuchacze zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności, by nauczyć 
się komunikować w sposób, który prowadzi do porozumienia i satysfakcji obu stron. Kurs także pozwoli na 
dostrzeżenie i ukształtowanie postawy asertywnej w sytuacji konfliktu w pracy.

LABORATORIUM KOMUNIKACJI – KURS ONLINE
mgr Katarzyna Osior-Szot 400 zł/30 h 
Podczas warsztatów „Laboratorium komunikacji” wspólnie poszukamy tego, co jest w komunikacji 
najważniejsze i co znajduje swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym. Nacisk zostanie położony na cztery 
obszary tematyczne: KOMUNIKACJA „JA – INNI”, MOMENTY TRUDNE W KOMUNIKACJI 
JAKO SZANSA NA ROZWÓJ, KOMUNIKACJA „JA – JA”, NAUKA O/DLA KOMUNIKACJI. 
Zajmiemy się m.in.: analizą transakcyjną, analizą typów osobowości, zróżnicowaniem płaszczyzn wypowiedzi, 
asertywnością, dynamicznym podejściem do konfliktu, barierami komunikacyjnymi, pracą z krytykiem 
wewnętrznym, czy wybranymi teoriami językoznawczymi.  Do „Laboratorium komunikacji” zapraszam 
zarówno Słuchaczy zainteresowanych komunikacją, którzy mają wstępną orientację w tej tematyce, jak  
i Absolwentów kursu „Czy wiesz, co mówisz? O ukrytej sile słów”.
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MÓW JAK LIDER – WARSZTAT RETORYKI PRZYWÓDCY –  
KURS ONLINE
mgr Tomasz Rawski 275 zł/30 h 
Lider – to rzeczownik, który coraz częściej pojawia się w katalogu oczekiwań i kompetencji dobrego studenta, 
pracownika, działacza społecznego, przedsiębiorcy. Kompetencje z zakresu przywództwa i zarządzania 
grupą – ludźmi – są coraz częściej pożądane przez liczne podmioty. Nieprawdą jest, że przywódcy i liderzy 
nie rodzą się na kamieniu. Bynajmniej, ich wysyp jest wynikiem tego, że bycia dobrym liderem i przywódcą 
można się nauczyć.

Kurs z przywództwa jest odpowiedzią na to oczekiwanie. Kurs kładzie  nacisk na aspekt komunikacyjny, 
retoryczny i autoprezentacyjny przywódcy. Odpowiada na pytania o to, jakie zachowania przystoją liderowi, 
a jakich powinień unikać. Kurs pokazuje Słuchaczom, jak lider powinien mówić, aby nie tyle go słuchano, ile 
aby wykonywano to, co lider mówi. I to skutecznie! 

Kurs, oprócz warstwy teoretycznej, jest warsztatem: obszernym treningiem posługiwania się metodami  
i technikami liderowania i przywództwa. 

MÓZG, EMOCJE I STRES, CZYLI JAK MOŻNA ZARZĄDZAĆ 
EMOCJAMI I STRESEM – KURS ONLINE
mgr Daniel Jerzy Żyżniewski 367 zł/40 h 
Kurs przybliża  wątek ludzkiej emocjonalności i temperamentu. Słuchacze poznają możliwe  podstawowe 
przyczyny i skutki stresu w ujęciu psychofizjologicznym. Zasygnalizowany zostanie  podstawowy związek 
między działaniem układu nerwowego, hormonalnego, krwionośnego i odpornościowego w sytuacji 
podwyższonego stresu. Wprowadzony zostanie termin „zegar biologiczny” i przybliżona zostanie jego rola 
w doświadczaniu emocji oraz stresu. Zaprezentowane zostaną  wybrane, podstawowe techniki Mindfulness, 
relaksacji, koncentracji oraz techniki zarządzania emocjami, w tym poznawczo-behawioralne, pomocne  
w życiu codziennym.

NAJCIEKAWSZE EKSPERYMENTY W PSYCHOLOGII – 
KONFRONTACJE – KURS ONLINE
dr Maciej Słomczyński 293 zł/30 h 
Kurs poświęcony jest odkryciom naukowym w psychologii, które wywołały falę ożywionej dyskusji na całym 
świecie. Kurs jest adresowany do Słuchaczy otwartych na rozwój, którzy pragną ćwiczyć sztukę dyskutowania 
w atmosferze szacunku względem odmienności poglądów na temat natury ludzkiej. W ramach kursu 
przedstawione zostaną eksperymenty, m.in. takich badaczy, jak Philip Zimbardo (eksperyment więzienny), 
Stanley Milgram (badanie posłuszeństwa wobec autorytetów) czy Walter Mischel (tzw. test marshmallow). 
Tym samym tematyka kursu poszerzy wiedzę Słuchaczy z zakresu psychologii, a ustrukturalizowana forma 
wymiany poglądów pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne.
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NAJWIĘKSZA MNIEJSZOŚĆ ŚWIATA: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  
I SPOŁECZEŃSTWO (KURS ONLINE)
dr Natalia Pamuła 275 zł/30 h 
Zajęcia poświęcone są analizie związków niepełnosprawności i społeczeństwa, a dominującą perspektywą 
którą przyjmiemy podczas kursu to perspektywa studiów o niepełnosprawności (disability studies). 
Zagadnienia, które poruszymy to:

- czym są studia o niepełnosprawności oraz społeczny model niepełnosprawności

- najważniejsze wydarzenia z historii ruchu walczącego o prawa osób niepełnosprawnych w XX i XXI wieku

- czym jest pojęcie dostępu; różne koncepcje dostępności

- płeć i niepełnosprawność

- niepełnosprawność i seksualność

- niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna

- niepełnosprawność i kryzys klimatyczny

- autobiografie osób niepełnosprawnych

NEGOCJACJE WEDŁUG POLITYKÓW: JEFFERSON, TRUMP, 
TUSK I INNI – KURS ONLINE
mgr Tomasz Rawski 275 zł/30 h 
Skuteczniejszym negocjatorem jest Donald Trump czy Donald Tusk? Kurs z negocjacji nie tylko udzieli 
Słuchaczom odpowiedzi na to pytanie, lecz także wskaże na mocne strony negocjacyjnego rezerwuaru 
każdego z nich. Kurs zapozna Słuchaczy z mechanizmami prowadzenia negocjacji sformułowanymi przez 
polityków. Przytoczone zostaną zasady autorstwa m.in. Donalda Trumpa, Władimira Putina czy Jarosława 
Kaczyńskiego. Słuchacze ponadto wezmą udział w grach i symulacjach negocjacyjnych. 

Celem kursu jest wyposażenie Słuchaczy w kompetencje dotyczące  tego, czym negocjacje są, a także 
dostarczenie narzędzi i technik do prowadzenia skutecznych negocjacji.
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NEOCJACJE: PROFITOWA KOMUNIKACJA – KURS ONLINE
mgr Tomasz Rawski 367 zł/40 h 
Konsensus to takie rozwiązanie konfliktu, z którego nikt nie jest zadowolony. W społecznym brzmieniu 
echem odbija się destrukcyjne rozumienie konfliktu: niszczy nas, wiąże się z agresją, wojną, walką. Podobnie 
z przeciwnikiem, którego trzeba pokonać, zdominować, zmanipulować, zagonić w kozi róg. Zmieńmy to 
rozumienie podług reguły: nie ma pewniejszego sojusznika od byłego przeciwnika. Tym są NEOcjacje, czyli 
użyźnienie tradycyjnych negocjacji przez komunikację profitową: poszukiwanie wspólnych rozwiązań, a nie 
walczenie o własny cel.  

Alternatywa dla negocjacji, które powoli nie są już w stanie sprostać złożoności konfliktu. Negocjując 
przeważnie ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Ktoś się cieszy, ktoś smuci. Tymczasem NEOcjacje to nie tyle 
rozwiązywanie konfliktu, co zarządzanie nim. Kreatywne i twórcze, pozwalające i na punktowy zysk, ale 
przede wszystkim na daleko idącą współpracę. Negocjacyjna przygoda partnerów często kończy się wtedy, 
gdy ci odejdą od negocjacyjnego stołu. Techniki NEOcjacyjne mają sprawić, że nie będą mogli doczekać się 
ponownych umów i współpracy. 

Warsztat jest treningiem kompetencji NEOcjacyjnych w szeregu sytuacji konfliktowych. Prowadzi do 
wyposażenia Słuchaczy w liczne umiejętności, które pozwolą nie tylko zażegnać spór, ale także zbudować 
między stronami trwałe mosty porozumienia. I nie są to mosty zwodzone. 

NIE DAJ SIĘ ZHAKOWAĆ LUB PODSŁUCHAĆ – WARSZTATY 
CYBERSAMOOBRONY DLA HUMANISTÓW – KURS ONLINE 
inż. Mateusz Dworakowski
mgr Konrad Kuźma
dr hab. Daniel Mider
mgr Wojciech Mincewicz
mgr inż. Joanna Piotrowska
mgr inż. Paweł Tomczyk 645 zł/44 h 
Kurs składa się z  czterech modułów: wprowadzającego – teoretycznego oraz trzech modułów 
praktycznych. Pierwszy moduł obejmuje wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa informacyjnego 
ze szczególnym uwzględnieniem studiów przypadków oraz prezentacji urządzeń, służących do naruszania 
prywatności. Drugi z modułów obejmuje procedury bezpieczeństwa rozmów twarzą w twarz, ogniskując 
się wokół zasad oceny bezpieczeństwa pomieszczeń. Moduł trzeci dedykowany jest bezpiecznej komunikacji 
przez telefon i Internet, uwzględnione są praktyczne metody tworzenia bezpiecznych kanałów komunikacji, 
a także osiągania (względnej) anonimowości.  Ostatnią  część kursu poświęcono przeglądowi propozycji 
bezpiecznego przechowywania informacji, obejmując ewaluację tych propozycji oraz praktyczne ćwiczenia 
 z zakresu zabezpieczania informacji.
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„OD SREBRA DO KOKAINY” – GOSPODARCZE DZIEJE 
MEKSYKU – KURS ONLINE
prof. dr hab. Urszula Żuławska 293 zł/32 h 
Tematem kursu jest rozwój gospodarczy Meksyku ukazany przez pryzmat gospodarczych relacji 
międzynarodowych. Kolejne epoki w gospodarczej historii kraju to dominacja różnych towarów 
eksportowych: złota, srebra, koszenili, metali kolorowych, agawy henequen czy ropy naftowej, co powodowało 
zróżnicowane reakcje gospodarki. W polityce gospodarczej Meksyku dominowały także różne rozwiązania, 
od promowania eksportu po substytucję importu. W czasie zajęć przedstawione zostaną konsekwencje dla 
wzrostu zarówno dominacji różnych surowców w eksporcie, jak też różnych rozwiązań w zakresie polityki 
gospodarczej.

OD ZASOBÓW DO CELÓW – PSYCHOLOGIA ZMIANY  
W PRAKTYCE – KURS ONLINE
mgr Aleksandra Modzelewska 275 zł/30 h 
Każdy z nas chce niekiedy wdrożyć jakąś zmianę w swoje  życie, zdarza się, że chcemy zrezygnować  
z pewnego zachowania lub wykształcić w sobie nowy nawyk. Proponowany warsztat psychologiczny ma 
na celu pogłębienie wiedzy na temat tego, jak przebiega proces zmiany, a tym samym – wzmocnić wiedzę 
i skuteczność osobistą Słuchaczy. Podczas trzech weekendowych spotkań poznamy techniki i teorie 
pomagające w diagnozie własnej satysfakcji z życia, porozmawiamy o podejmowaniu decyzji o zmianie oraz 
o różnych typach motywacji. Zastanowimy się nad tym, co wspiera proces zmiany, a co go blokuje i wspólnie 
poszukamy odpowiedzi, jak przezwyciężyć trudności pojawiające się w tej ciekawej podróży. 

 

OPEN YOUR MIND – TRENING INNOWACYJNOŚCI  
I TWÓRCZEGO MYŚLENIA – KURS ONLINE
dr Marcin Capiga 275 zł/30 h 
Podczas zajęć planuje się poruszenie zagadnień, takich jak:  innowacja osobista; wykorzystanie twórczego 
myślenia w dochodzeniu do rozwiązania problemu; łamacze schematów myślenia; generowanie pomysłów; 
motywacja a innowacja; inteligencje wielorakie Gardnera; rodzaje innowacji; innowacja a kreatywność 
– różnice i zależności; wybrane aspekty psychologii zmiany; źródła innowacji; myślenie dywergencyjne  
i konwergencyjne Guilforda; myślenie lateralne Edwarda de Bono; cechy innowacyjnej firmy; proces 
innowacji; role zespołowe wg Belbina; innowacje stymulujące innowacyjność (na podstawie np. 
Google,  IDEO); doskonała burza mózgów. Mile widziane będą również propozycje tematów, wynikające  
z zainteresowań i potrzeb Słuchaczy.
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O POKOJU. O WOJNIE. PRZESZŁOŚĆ – WSPÓŁCZESNOŚĆ – 
PRZYSZŁOŚĆ – KURS ONLINE
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz 275 zł/30 h 
Na program zajęć  składa się  pięć pakietów tematycznych obejmujących: kwestie wojny i pokoju w myśli 
filozoficznej i społecznej; współzależności polityki i wojny; koncepcji trwałego pokoju; stosunku wielkich 
religii do wojny i pokoju oraz wojen współczesnych. Najwięcej miejsca w programie zajmuje próba odpowiedzi 
na pytanie o szanse na utrzymanie pokoju i ryzyka wybuchu wojny – szczególnie obejmującej obszar Europy.

O SZTUCE MOWY. DYKCJA I EMISJA GŁOSU – KURS ONLINE
mgr Magdalena Kaczmarek 275 zł/30 h 
Słuchacz kursu otrzymuje praktyczne ćwiczenia usprawniające i rozwijające aparat mowy, głos, wymowę, sposób 
mówienia, zmierzające do lepszego odbioru Słuchacza na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej. Słuchacze 
proszeni są o wygodny strój i przynieniesie maty lub koca (nieforsujące ćwiczenia w poziomie, pozwalające 
na uświadomienie sobie prawidłowego toru oddechowego) oraz małego lusterka.

O SZTUCE MOWY. DYKCJA I EMISJA GŁOSU. POZIOM II –  
KURS ONLINE
mgr Magdalena Kaczmarek 275 zł/30 h 
Słuchacz otrzymuje praktyczne ćwiczenia dykcyjne i emisyjne, które prowadzą do znacznego usprawnienia 
aparatu mowy i lepszego odbioru na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej. Poznaje także zasady prawidłowej 
wymowy oraz operowania głosem. Nacisk położony jest na mówienie szerokie, na samogłoskach, poprawne 
akcentowanie, a także odnalezienie własnej, bezpiecznej średnicy głosu. Zajęcia odbywają się na poziomie 
zaawansowanym.
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POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI PO 1989 R. – KURS ONLINE
mgr Przemysław Brzuszczak 275 zł/30 h 

1. Wprowadzenie.

2. Polityka zagraniczna i transformacja systemowa w Polsce.

3. Stosunki Polski z USA.

4. Stosunki Polski z Niemcami.

5. Stosunki Polski z Rosją.

6. Stosunki Polski z Białorusią, Litwą i Ukrainą.

7. Polska w NATO.

8. Polska w Unii Europejskiej.

9. Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych – problematyka praw człowieka.

10. Dyplomacja gospodarcza Polski.

 

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ, ZROZUMIEĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ. 
WPROWADZENIE DO HISTORII XVIII-XIX WIEKU. KURS 
ONLINE.
mgr Marta Tomczak 275 zł/30 h 
Kurs skierowany do osób zainteresowanych historią, które chciałyby lepiej zrozumieć procesy zachodzące na 
przełomie XVIII i XIX wieku na terenie Europy, Bliskiego  Wschodu oraz obu Ameryk. Szczególny nacisk 
położony zostnie na kluczowe zagadnienia z zakresu historii społecznej, politycznej, kulturowej, jak i historii 
idei. Nie jest wymagane posiadanie kierunkowego wykształcenia. 
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PRAWA CZŁOWIEKA A TERRORYZM – KURS ONLINE
mgr Przemysław Brzuszczak 275 zł/30 h 

1. Bezpieczeństwo contra prawa człowieka.

2. Interwencje militarne motywowane zwalczaniem terroryzmu.

3. Interwencja humanitarna (odpowiedzialność za ochronę).

4. Kulturowe uwarunkowania relacji między ideą praw człowieka a zjawiskiem terroryzmu.

5. Scenariusz tykającej bomby I (uprowadzenie statku powietrznego przez terrorystów).

6. Scenariusz tykającej bomby II (wymuszanie zeznań torturami).

7. Tortury w demokratycznym państwie prawa?

8. Przeciwdziałanie terroryzmowi a prawo do prywatności.

9. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako pretekst – w dobie „płynnej inwigilacji”.

10. Rola tzw. sygnalistów w kontekście działalności organów państwa naruszających prawa i wolności 
osobiste.

 

PROBLEMY ZMIAN KLIMATU I WYZWANIA TRANSFORMACJI 
ENERGETYCZNEJ – KURS ONLINE
dr hab. inż. Jakub Kupecki
dr Michał Kurtyka 
dr Alicja Pawłowska - Piorun
dr Grzegorz Tchorek
dr inż. Stefan Wójtowicz  275 zł/30 h 
W pierwszej części kursu określamy  perspektywę źródeł problemów klimatycznych, ich konsekwencje 
oraz powiązania z wykorzystaniem paliw kopalnych i strukturą tradycyjnej energetyki. W drugiej części 
przedstawiamy nowe rozwiązania techniczne i modele biznesowe pozwalające wdrażać działania nakierowane 
na ograniczenie konsekwencji negatywnych zmian klimatycznych oraz pozwalające na ograniczenie dalszego 
pogłębienia problemów. W trzeciej części podejmujemy szczegółową analizę modeli i technologii w obszarze 
transportu i mobilności ludzi. Mimo, że transport nie jest największym emitentem gazów cieplarnianych, 
jego funkcjonowanie dotyczy regionów zurbanizowanych i o wysokiej koncentracji ludzi.
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ROZWÓJ OSOBISTY PRZEZ ZABAWĘ W WARUNKACH 
IZOLACJI SPOŁECZNEJ – KURS ONLINE
dr Maciej Słomczyński 275 zł/30 h 
Kurs składa się z dziesięciu spotkań zdalnych, w ramach których omówione zostaną gry planszowe i zabawy, 
które pozwalają kształtować kompetencje osobiste w warunkach izolacji społecznej tzn. bez konieczności 
fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Wspomniane kompetencje to m.in.: umiejętność zarządzania 
ograniczonymi zasobami, dobierania strategii i planowania, podejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów, zarządzania ryzykiem, komunikatywność, kreatywność, kompetencje negocjacyjne, umiejętność 
pracy w zespole i sprawnego kierowania nim, odporność na niepowodzenia.  Podczas kursu wskazane 
zostaną serwisy internetowe, które umożliwiają zdalną zabawę oraz wyjaśnione zostaną zasady i mechaniki 
wybranych gier wraz z pokazem ich działania. Oprócz części pokazowej kurs zawiera krótkie wykłady 
dotyczące wprowadzenie w tematykę ludologii i rynku gier planszowych.

SKUTECZNE POZYSKIWANIE, ANALIZA I TECHNIKI OCENY 
WIARYGODNOŚCI INFORMACJI – KURS ONLINE
mgr Konrad Kuźma
mgr Joanna Lewczuk
dr hab. Daniel Mider
mgr Wojciech Mincewicz
mgr inż. Joanna Piotrowska 587 zł/44 h 
Kurs stanowi autorski, praktyczny zbiór metod i sposobów pozyskiwania i ewaluacji informacji, 
wykorzystujących wybrane metody psychologii, kryminalistyki, statystyki i informatyki. Słuchacz 
zapoznaje się z jawnymi źródłami informacji oraz metodyką efektywnego korzystania z nich, uczy się 
oceniać wiarygodność pozyskanych informacji, a także zostaje zapoznany z technikami dezinformacyjnymi. 
Przedmiotem kursu jest także metodyka systematycznego pozyskiwania wiedzy i analizy informacji,  
w szczególności nacisk położony został na techniki ilościowe. Słuchacz zostanie również zapoznany  
z ryzykiem ulotu informacji. Tematykę zamyka studium historycznych przypadków akcji  
dezinformacyjnych.
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SPOJRZENIE Z INNEJ STRONY – 10 (NIE)OCZYWISTYCH MIAST
dr hab. Michał Bzinkowski
dr hab. Marek Czapelski
mgr Antonina Jasnorzewska
dr Ewa Kubiak
dr Doroteusz Sawicki 
dr Sylwia Siedlecka 275 zł/30 h 
Czym jest miasto? Jeżeli chcielibyśmy stworzyć definicję miasta, to jakie słowa by się w niej znalazły – 
zaludnienie, ludzie, urbanizacja? A może trzeba byłoby dopisać jeszcze historię, tożsamość i kulturę? Jeżeli 
ktoś nas poprosi o porównanie Aten i Sydney to skupimy się na gęstości zaludnienia, czy na charakterze 
miasta, który stworzyli jego mieszkańcy? 

Podczas 10 spotkań odwiedziemy 10 różnych miast – które postaramy się poznać. 

Nie będą to jednak zwykłe spotkania, podczas których zostaną omówione największe atrakcje turystyczne 
danego miejsca. Kurs będzie interdyscyplinarny. Dzięki różnorodności tematów i ekspertów z wielu dziedzin 
otrzymamy szeroką wiedzę na temat otaczającego nas świata. 

Specjaliści zabiorą nas w podróż przez historię, kulturę, ekonomię, mistycyzm i ekologię. 

Dzięki uczestnictwu w kursie dowiedzą się Państwo jak funkcjonują różne miasta. Każde z nich jest inne, ma 
swoją przeszłość, z którą musi żyć. Na konkretnych problemach i wyzwaniach będziemy mogli się przyjrzeć 
nie tylko poszczególnym miastom, ale również dowiedzieć się czegoś więcej o historii regionów i państw. 

I w taki sposób dowiemy się na czym polega centralne planowanie i jak wykorzystać sztukę w przestrzeni miasta. 
Spróbujemy zrozumieć, jak wygląda życie wśród zabytków i rzeszy turystów. Poznamy miasto, które stało się 
mitem. Zagłębimy się w tematy duchowej ascezy i marzeń, które pozostają cały czas aktualne.  Poruszymy 
również tematy związane z ekologią i technologią. 

TAJEMNICE INNYCH UMYSŁÓW – NEUROPSYCHOLOGIA 
ZABURZEŃ POZNANIA SPOŁECZNEGO – KURS ONLINE
mgr Karolina Golec
mgr Joanna Wysocka 275 zł/30 h 
Interesujesz się relacjami mózg-zachowanie? Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się, jakie procesy leżą  
u podstaw efektywności codziennych interakcji z innymi ludźmi? Serdecznie zapraszamy na kurs,  
na którym z neuropsychologicznej perspektywy przyjrzymy się mózgowym podstawom poznania 
społecznego, analizując, jak świat społeczny poznają osoby z diagnozą wybranych zaburzeń w psychiatrii.
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TARCZA ANTYMANIPULACYJNA: JAK BRONIĆ SIĘ PRZED 
WPŁYWEM SPOŁECZNYM? – KURS ONLINE
mgr Tomasz Rawski 458 zł/50 h 
„To niepowtarzalny i najlepszy kurs, na który możesz się zapisać w tym trymestrze. Taka okazja się więcej nie 
powtórzy”.

Czy ten komunikat jest manipulacyjny? Czy manipulacja jest zawsze zła? A co jeśli pojęcie manipulacji 
zostało umyślnie zmanipulowane? Epoka manipulacji – tak niektórzy mówią o współczesności, w której coraz 
mniej mamy swobody, bezpieczeństwa i beztroski, a coraz cześciej czyhają na nas czarnoksiężnicy, pragnący 
przejąć kontrolę nad  naszym umysłem. Pragną, abyśmy szli tam, gdzie oni chcą, byśmy myśleli o tym,  
o czym chcą i tak, jak oni tego chcą. Czy owymi czarnoksiężnikami są grube ryby, typu: politycy, prezesi, 
dziennikarze, społeczne autorytety? A może także nasz sąsiad, przedszkolanka, żona, chłopak czy rodzic raz 
na jakiś czas przyodziewają pelerynę czarnoksięznika i przejmują kontrolę nad naszym umysłem?

Kurs jest z jednej strony obszerną prezentacją tego, czym są: socjotechnika, manipulacja, wpływ 
społeczny. Z drugiej strony – dąży do wyposażenia Słuchaczy w obronne abecadło, które pozwoli oprzeć się 
manipulacyjnej ofensywie.

TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA, CZYLI CZEGO MOŻEMY 
SIĘ NAUCZYĆ OD PSYCHOLOGII TWÓRCZOŚCI? –  
KURS ONLINE
mgr Anna Augustyniak 293 zł/32 h 
Każdy z nas pamięta nauczyciela ze szkoły, który potrafił  zaciekawić nauczanym przedmiotem. W jaki 
sposób? Zapewne miał dużą wiedzę, ale też wiedział, jak w interesujący sposób ją przekazać. Być może 
również stosował kreatywne i niestandardowe techniki pracy. A może uczymy się od kreatywnego Youtubera, 
z zainteresowaniem czekając na kolejny odcinek? To tylko dwa przykłady,  jak możemy wykorzystywać 
twórczość w życiu codziennym. Kurs wprowadza w zagadnienia psychologii twórczości i czerpiąc inspirację 
z jej założeń, pozwala na poznanie metod i technik, które mogą stymulować naszą twórczość i kreatywność 
na co dzień.

WARSZAWA LEOPOLDA TYRMANDA – KURS ONLINE
mgr Maria Rombel-Kuśmierska 275 zł/30 h 
Kurs poświęcony jest jednemu z powojennych pisarzy najbardziej oddanych sprawie stolicy, jej miłośnikowi 
i piewcy. Bodźcem do stworzenia kursu stało się ustanowienie 2020 roku przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej „Rokiem Leopolda Tyrmanda” z okazji 100. rocznicy urodzin pisarza, na którą nakłada się 
jednocześnie 35. rocznica jego śmierci i 65. rocznica wydania jego słynnej powieści pt. Zły. Zadaniem kursu 
jest popularyzowanie życia i twórczości Leopolda Tyrmanda jako pisarza iście „warszawskiego”.

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (synchronicznie) przy pomocy narzędzia Google Meet.
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W POGONI ZA SZCZĘŚCIEM – TRENING (NIE ZAWSZE) 
POZYTYWNEGO MYŚLENIA – KURS ONLINE
mgr Anna Augustyniak 293 zł/32 h 
Gonimy za szczęściem, ale czy ten pościg ma sens? Może ciągłe gonienie za szczęściem kończy się chronicznym 
brakiem szczęścia? W chwilach smutku staramy się natychmiast poprawić sobie humor, chcemy pięknie 
wyglądać i wspaniale się czuć. Kurs ma na celu skłonienie  do refleksji nad poczuciem własnego szczęścia 
i pomoc w odkryciu zasobów osobistych. Zostaną zaprezentowane czynniki wpływające na zadowolenie 
z życia oraz wybrane metody i techniki treningu pozytywnego myślenia, z naciskiem na pokazanie roli 
wszystkich emocji w naszym życiu.

ZGODA BUDUJE: WARSZTAT MEDIACJI – KURS ONLINE
mgr Tomasz Rawski 275 zł/30 h 
Popularne porzekadło głosi, że: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Przytaczane jest najczęściej wówczas, 
gdy strony spowite konfliktem i podzielone licznymi różnicami i nieporozumieniami poszukują asumptu  
do ponownego przystąpienia do stołu, aby poszukiwać zgody,  która zgodnie z literą porzekadła jest 
zapowiedzią i gwarancją korzyści.

Kurs jest prezentacją mediacji jako sposobu redukowania napięć i wychodzenia z sytuacji kryzysowej. 
Kurs jest, ponadto, okazją do zwrócenia uwagi Słuchaczy na problem definiowania własnego interesu 
– próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: „co wymiernie leży w moim interesie?”.

Podczas kursu Słuchacze poznają teoretyczną konstrukcję mediacji, poznają narzędzia i sposoby prowadzenia 
tychże, a także zapoznają się z szeregiem metod i technik, które stosować może skuteczny mediator. Kurs to 
także krytyczna analiza mediacji z zakresu biznesu, polityki, kultury itd., ze wskazaniem plusów i minusów 
w przypadku każdej ze stron prowadzących mediację. 

ZWOLNIJ! ŻYCIE (PRAWDOPODOBNIE) MASZ TYLKO JEDNO – 
WSTĘP DO SLOW LIFE – KURS ONLINE
dr Monika Gromadzka 275 zł/30 h 
Ruch  slow zyskuje szereg zwolenników na całym świecie. W gazetach, telewizji, na blogach coraz głośniej 
wybrzmiewa: odpoczywaj, doceniaj codzienność, hygge... Życie, cóż, jak życie: tu poganiają, tu pospieszają… Jak 
połączyć te  dwa, wydaje się, wykluczające się przekazy? Kurs będzie próbą odpowiedzi na to pytanie.  
W trakcie kursu Słuchacze sami zdecydują, czym dla nich jest „filozofia” slow, a następnie wraz z Prowadzącą 
zastanowią się, co należy zrobić, żeby żyć bardziej slow. W trakcie pracy podstawą będzie rozwijanie 
umiejętności świadomego wyboru: „czego chcę”, „czego nie chcę” i „ile energii chcę w to włożyć”. Słuchacze 
będą analizować, tworzyć, sprawdzać. Będą pracować różnymi narzędziami (m.in. coachingowymi).
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PRAWO, BIZNES I IT
ALTERNATYWA DLA WORDA: PRZYGOTOWANIE 
ATRAKCYJNYCH DOKUMENTÓW W JĘZYKU LATEX –  
KURS ONLINE
mgr Daniel Tchoń 367 zł/40 h 
Kurs wprowadzi nowych użytkowników w otwarte oprogramowanie LaTeX, które umożliwia łatwe 
tworzenie eleganckich CV, raportów, czy prezentacji z dowolnej dziedziny na profesjonalnym poziomie. 
Praca podzielona będzie na bloki tematyczne, łączące elementy wykładu i warsztatów, takie jak: instalacja 
oprogramowania; formatowanie tekstu; struktura dokumentu; wprowadzanie tabel, grafik, wyrażeń 
matematycznych; odnośniki wewnętrzne i zewnętrzne; bibliografia; praca z makrami i pakietami 
zewnętrznymi oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych. Omówimy system kontroli wersji git, 
umożliwiający równoległą edycję plików przez wielu użytkowników, programu do tworzenia klarownych 
wykresów gnuplot, jak i inne dodatkowe zagadnienia wybrane przez Słuchaczy kursu.

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – KURS ONLINE
dr Agata Kocia 275 zł/30 h 
Podczas kursu Słuchacze zapoznają się z ogólnymi zasadami sprawozdawczości finansowej, uwypukleniem 
roli poprawnej analizy raportów finansowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w szczególności 
podstawowych dokumentów (rachunku wyników, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych oraz 
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym), które pozwalają analitykom finansowym na śledzenie trendów 
w działalności przedsiębiorstw. Słuchacze zostaną zapoznani z praktycznym zastosowaniem sprawozdań 
finansowych, a także zostanie przedstawiona analiza wskaźnikowa i metoda oceny Du Ponta.

BUSINESS ENGLISH – INVESTING IN ENGLISH (POZIOM C1) – 
KURS ONLINE
dr Agata Kocia 395 zł/30 h 
Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z terminologią finansową w języku angielskim. Podczas zajęć zostaną 
omówione m.in. takie tematy, jak: pojęcie ryzyka i stopy zwrotu, instrumenty rynku pieniężnego,  rynku 
bankowego czy rynku kapitałowego – dłużne i udziałowe. Słuchacze poznają także bliżej giełdę papierów 
wartościowych, instrumenty pochodne oraz rynek nieruchomości. Zajęcia będą miały formę wykładowo-
ćwiczeniową i są przeznaczone dla Słuchaczy, którzy władają językiem angielskim przynajmniej na poziomie 
średniozaawansowanym.
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DESIGN THINKING W TEORII I PRAKTYCE – KURS ONLINE
dr Iwo Zmyślony 675 zł/46 h 
Design thinking, jako metodologia kreatywnego diagnozowania, definiowania i rozwiązywania problemów, 
stanowi uogólnienie interdyscyplinarnych praktyk w polu współczesnego biznesu, a zarazem zbiór technik 
innowacyjnego działania – optymalizacji usług, procesów i systemów interakcji z użytkownikami.

Podstawy design thinking będziemy analizować na przykładach ze współczesnego designu, innowacji 
społecznej, biznesu i nowych technologii. Omówimy również szereg psychologicznych i socjologicznych 
uwarunkowań procesu projektowego oraz powiązanych z nimi zagadnień z zakresu zarządzania wiedzą 
ekspercką.

Większą część kursu wypełnią warsztaty – wiedzę teoretyczną przećwiczymy w praktyce, skupiając się  
na podstawowych technikach projektowych.

Uwaga!!! Materiały uzupełniające (lektury i diagramy) są w języku angielskim.

E-BIZNES, SOCIAL MEDIA I INFLUENCER MARKETING, CZYLI 
JAK SKUTECZNIEJ SPRZEDAWAĆ I PROMOWAĆ –  
KURS ONLINE
dr Agnieszka Marzęda 275 zł/30 h 
Czy internet zmienia świat? Czy już tam jesteś? Jeśli nie, to czas najwyższy! Budżety w zastraszającym tempie 
przesuwane są na działania marketingowe, reklamę oraz promocję właśnie online. Dla wielu firm obecność  
w necie, zasięgi, generowanie leadów to już codzienność. Umiejętne korzystanie z nowoczesnej technologii 
oraz coraz bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, nie tylko przynosi wymierne korzyści, ale często 
jest podstawą egzystencji – zarówno biznesowych gigantów, jak   również osób, które dzięki obecności  
w social mediach kreują siebie jako markę własną. Influencer marketing, blogowanie, kampanie w mediach 
społecznościowych, e-PR i wreszcie e-biznes ... to i jeszcze wiele innych zagadnień będzie tematem naszych 
rozmów.

E-COMMERCE W PRAKTYCE – URUCHOMIENIE SPRZEDAŻY  
W SIECI KROK PO KROKU – KURS ONLINE
dr Przemysław Jóskowiak 367 zł/40 h 
Przeanalizowanie i przećwiczenie wdrożenia przykładowych e-biznesów (klasycznego ze sprzedażą  
i bezpośredniego): sprzedaż towarów fizycznych, sprzedaż usług tradycyjnych pośrednich i bezpośrednich, 
sprzedaż produktów cyfrowych w modelu jednorazowego dostępu i abonamentowym, działalność innego 
rodzaju, m.in. pośredników i portali tematycznych. Program kursu obejmuje następujące punkty: analiza 
rynku, system sprzedaży, systemy uzupełniające, formalności, system promocji. W części praktycznej 
projektujemy przykładowe e-biznesy i wdrażamy je od strony technicznej (e-sklep i serwis internetowy).
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INTRODUCTION TO DESIGN THINKING – WSTĘP DO DESIGN 
THINKING – KURS ONLINE
mgr Maria Schulders 275 zł/30 h 
The main objective of the course is to aid its’ participants in the development of strong managerial skills for 
design implementation. In the pursuit of achieving said goal, the course will cover theoretical elements of 
Design Thinking theory, combined with the aim and practice of translating said knowledge into rountinised 
behavior. This will be enabled by a course structure combining lectures and workshops. Classes will follow  
a Total Quality apprach to management based on theories developed by William Edwards Deming.

PL: 

Głównym celem kursu jest wsparcie Słuchaczy w rozwoju silnych umiejętności menedżerskich, przydatnych 
w realizacji projektów. W dążeniu do osiągnięcia wspomnianego celu, kurs obejmie teoretyczne elementy 
Design Thinking, połączone z integracją i przekształceniem tej wiedzy w rutynowe zachowanie. Kurs 
będzie zgodny z podejściem do zarządzania Total Quality, opartym na teoriach opracowanych przez Williama 
Edwardsa Deminga. Umożliwi to struktura kursu, łącząca wykłady i warsztaty.

JAK RADZIĆ SOBIE Z MOBBINGIEM, DYSKRYMINACJĄ  
I INNYMI NEGATYWNYMI ZJAWISKAMI W PRACY? ASPEKTY 
PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE – KURS ONLINE
mgr Karolina Czapska-Małecka 440 zł/30 h 
Praca jest miejscem, które w sposób szczególny narażone jest na zachowania destrukcyjne, takie jak mobbing 
i dyskryminacja. Celem kursu jest przedstawienie obu zjawisk w perspektywnie prawnej i psychologicznej. 
W trakcie kursu omówione zostaną przepisy prawne polskie oraz międzynarodowe dotyczące mobbingu  
i dyskryminacji, psychologiczne uwarunkowania ich istnienia, konsekwencje indywidualne oraz organizacyjne 
stosowania mobbingu i dyskryminacji, a także strategie radzenia sobie z tymi zachowaniami w miejscu pracy.

KAMPANIA PROMOCYJNA W SIECI KROK PO KROKU –  
KURS ONLINE
dr Przemysław Jóskowiak 367 zł/40 h 
Poznanie, omówienie i przećwiczenie działań związanych z uruchomieniem współczesnej kampanii 
marketingowo-promocyjnej w sieci, tj. kluczowych etapów jej przygotowania i realizacji, dla wybranych 
produktów z następujących kategorii sprzedażowych: towar fizyczny, usługa tradycyjna (pośrednia  
i bezpośrednia), produkt cyfrowy (dostęp jednorazowy i abonament). Kurs łączy w sobie część teoretyczną 
(poznanie podstawowych zasad i narzędzi) i praktyczną (projektowanie przykładowych kampanii przy 
wykorzystaniu menedżera reklam Facebooka i konta Google Ads).
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KOMUNIKACJA NA CO DZIEŃ I W BIZNESIE, CZYLI JAK 
DOCIERAĆ DO OTOCZENIA – KURS ONLINE
dr Agnieszka Marzęda 275 zł/30 h 
Komunikacja jest wszędzie! To ona tworzy naszą rzeczywistość, dlatego niezmiernie ważne wydaje się 
usystematyzowanie pojęć oraz pokazanie, jak umiejętnie z niej korzystać, by odnosić zamierzone cele. 
Propaganda, perswazja, manipulacja, spirala milczenia, bariery, techniki wpływania na innych, autoprezentacja 
oraz mowa ciała ... to i jeszcze wiele innych zagadnień będzie tematem naszych rozmów.

KREOWANIE MARKI, CZYLI MARKETING I PR MAŁYCH  
ORAZ DUŻYCH BIZNESÓW – KURS ONLINE
dr Agnieszka Marzęda 275 zł/30 h 
Dlaczego niektórym udaje się zbudować stabilny i przynoszący zyski biznes? Czy wystarczy dobry pomysł? 
Wykreowanie znanej marki to coś znacznie więcej. To spójne działania wszystkich jej pracowników, 
realne cele, powracający klienci. Czas biegnie szybko i firmy, które nie nadążają ze swoimi działaniami  
za zmieniającym się rynkiem, jego potrzebami i oczekiwaniami, nie korzystają z nowoczesnych narzędzi  
i rozwiązań technologicznych, w efekcie nie stoją w miejscu, tylko w stosunku do konkurencji po prostu się 
cofają. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z marketingiem i public relations zdecydowanie 
ułatwia poruszanie się po świecie biznesu oraz stworzenie i prowadzenie własnej działalności.

KULTURA INNOWACJI, TURKUS, POSTAWY I AGILE –  
KURS ONLINE
dr Iwo Zmyślony 675 zł/46 h 

1. Kreatywność a innowacje – jak ma się jedno z drugim? Typowe strategie, praktyki, sposoby 
rozumienia.

2. Postawy a wartości – czym jest misja organizacji? Jak ma się do strategii? Jak (puste) deklaracje 
zamienić w realną praktykę?

3. Kultura organizacyjna i zaangażowanie pracownika – na czym polega Employee Experience? Jak ma 
się do Employer Branding?

4. Marketing w czasach postprawdy, fake news i whistleblowers – jak dziś zarządzać komunikacją 
marki? Jak CSR ma się do HR i PR?

5. Na czym polega turkus w zarządzaniu? Czym jest holokracja? Jak ma się do lean i agile? Historia, 
geneza i funkcje podejść turkusowych.

6. Toksyczne organizacje i jak je rozpoznać – typowe dysfunkcje w zarządzaniu i ich konsekwencje.

7. Jak wdrażać i zarządzać procesem innowacji? Kompetencje liderów i ambasadorów zmiany.

8. Cele zrównoważonego rozwoju, organizacje non profit a benefit corporations.

Uwaga!!! Materiały uzupełniające (lektury i diagramy) są w języku angielskim.
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LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM – PROGRAM 
ROZWOJU ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH – KURS ONLINE
mgr Maria Schulders 275 zł/30 h 
The main objective of the course is to aid its’ participants in the development of strong leadership skills. In the 
pursuit of achieving said goal, the course will cover theoretical elements of leadership and self-actualization 
theory, combined with the aim and practice of translating said knowledge into rountinised behavior. This 
will be enabled by a course structure combining lectures and workshops.

Classes will follow self-actualization principles of Maslow’s hierarchy of needs in combination with Eupsychian 
Management, as well as a Total Quality apprach to management based on theories developed by William 
Edwards Deming.

PL:

Głównym celem kursu jest wsparcie Słuchaczy w rozwoju silnych umiejętności przywódczych. W dążeniu do 
osiągnięcia wspomnianego celu, kurs obejmie teoretyczne elementy przywództwa i samorealizacji połączone 
z integracją i przekształceniem tej wiedzy w rutynowe zachowanie. Umożliwi to struktura kursu łącząca 
wykłady i warsztaty. 

Kurs będzie  zgodny  z zasadami samorealizacji określonymi w hierarchii potrzeb Maslowa w połączeniu 
z zarządzaniem eupsychowskim, a także podejściem Total Quality do zarządzania opartym na teoriach 
opracowanych przez Williama Edwardsa Deminga.

MEDIACJA I FACYLITACJA W PRAKTYCE. JAK ZARZĄDZAĆ 
KONFLIKTEM ORAZ BUDOWAĆ WSPÓŁPRACĘ – KURS ONLINE
dr Stanisław Kordasiewicz 275 zł/30 h 
Kurs podzielony jest na dwie uzupełniające się części. W pierwszej Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób 
lepiej zarządzać konfliktami. Poznają sprawdzone w praktyce narzędzia z warsztatu mediatora. Będą 
potrafili zdiagnozować źródła sporu oraz dobrać odpowiednią strategię działania. Omówią także specyfikę, 
ograniczenia i korzyści rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem technologii (Online Dispute 
Resolution). W drugiej części kursu Słuchacze zwiększą swoje umiejętności planowania oraz prowadzenia 
udanych spotkań. Przećwiczą wybrane techniki komunikacyjne, ułatwiające prowadzenie zespołu w kierunku 
zaplanowanego celu. Będą potrafili lepiej radzić sobie z wyzwaniami w pracy moderatora.
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MYŚL WIZUALNIE! PREZENTACJE MULTIMEDIALNE  
I VIDEOCLIPY – KURS ONLINE
dr Małgorzata Al-Khatib 293 zł/30 h 
Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia różnorodnych prezentacji multimedialnych 
i videoclipów zgodnie z zasadami alfabetymu wizualnego. Przewidziane są  projekty realizowane  
z wykorzystaniem programów desktopowych (PowerPoint 2013) oraz aplikacji w chmurze (m.in. Emaze, 
Prezi, Visme, Powtoon, Canva, WeVideo). Każda z nich ma inne zastosowanie i pozwala tworzyć nowatorskie 
projekty, np.: strona internetowa, album, reklama w formie kreskówki, videohistoria, mapa myśli, 
interaktywny plakat, baner na Instagram. Łączy je intuicyjność, dostępność oraz atrakcyjny, nieszablonowy 
przekaz zgodny z duchem czasów, w których żyjemy. Podczas zajęć warto się zrelaksować, przejść w tryb 
myślenia koncepcyjnego i zamienić się w wizażystę. Dodatkowo, Słuchacze będą pracowali na platformie 
Edmodo, która przypomina wprawdzie Facebooka (podobny interface i łatwość obsługi), jednak służy do 
e-learningu.

Konieczne jest, aby Słuchacz posiadał konto mailowe w domenie gmail.com, do testowania aplikacji.

W trakcie zajęć Słuchacze będą zobligowani do założenia konta na platformie edukacyjnej EDMODO.

NEGOCJACJE W PRAKTYCE – KURS ONLINE 
dr Jarosław Górski 367 zł/40 h 
Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia realizowane z zastosowaniem różnorodnych form 
aktywności (wykład, dyskusja, prace zespołowe, warsztaty negocjacyjne):

1. Tworzenie i realizacja alternatywnych strategii negocjacyjnych.

2. Negocjacje biznesowe i dotyczące sytuacji pozabiznesowych.

3. Kształtowanie warunków prowadzenia negocjacji, w tym optymalny dobór ról w zespołach.

4. Wykorzystanie technik negocjacyjnych w różnych fazach prowadzenia negocjacji.

5. Negocjacje w różnych konfiguracjach: 1 na 1, zespołowe negocjacje dwustronne, negocjacje 
wielostronne (3+).

6. Argumentacja i prowadzenie sporów: metody erystyczne i retoryczne.
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PATENTY I PRAWO PATENTOWE – KURS ONLINE
dr inż. Cezary Samojłowicz
dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman 275 zł/30 h 
 

Kurs składa się z 10 bloków wykładowych, których przedmiotem będzie

1. Powstanie, uzasadnienie oraz krytyka prawa patentowego.

2. Wynalazek – definicja oraz granice tego co można patentować.

3. Prawo do wynalazku, czyli wyjaśnienie różnic pomiędzy twórcą, zgłaszającym i uprawnionym.

4. Patent jako rodzaj prawa własności. Dokumentacja patentowa.

5. Ochrona zapewniana przez patent.

6. Uzyskiwanie ochrony i utrzymywanie ochrony patentowej.

7. Komercjalizacja patentu.

8. Naruszenie patentu i innych praw związanych z patentem.

9. Modele ochrony dostępne w Polsce.

10. Szczególne przypadki ochrony.

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY – KURS ONLINE
dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska 275 zł/30 h 
Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa obejmującą ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z pracą, 
które zachodzą między podmiotami (tj. pracodawcą i pracownikiem) o odmiennych interesach i pozycji 
prawnej. Poznanie podstawowych zagadnień prawa pracy jest przydatne w życiu zawodowym, gdyż ułatwia 
zrozumienie pewnych zjawisk i pozwala zapobiec pojawieniu się różnych  niepożądanych konsekwencji  
w sferze zatrudnienia, wynikających z niewiedzy lub braku umiejętności właściwego zachowania.

Celem kursu  jest przedstawienie Słuchaczom zagadnień dotyczących podstawowych praw i obowiązków 
pracodawców i pracowników w zakresie: stosunku pracy i jego ochrony, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, 
rodzicielstwa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobyta wiedza ma ułatwić Słuchaczom dostosowanie 
się do wyzwań współczesnego rynku pracy i sprzyjać zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego.
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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ II –  
KURS ONLINE
dr Agata Kocia 
mgr Marzena Maselewska 275 zł/30 h 
Podczas zajęć będą poruszane następujące zagadnienia: powtórzenie podstawowych zagadnień z podstaw 
rachunkowości; wycena i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych; 
przeszacowanie wartości inwestycji; obrót zapasami; pojęcie rozliczeń międzyokresowych oraz rezerw.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ  
I ZARZĄDCZEJ – KURS ONLINE
dr Agata Kocia
mgr Marzena Maselewska 550 zł/60 h 
Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi elementami systemu informacyjnego rachunkowości 
finansowej oraz zarządczej, odzwierciedlającego majątek przedsiębiorstwa, źródła jego finansowania, wyniki 
działalności gospodarczej oraz metody podejmowania decyzji przez osoby zarządzające. Przedstawione 
zostaną podstawowe rodzaje dokumentów znajdujących się w obrocie gospodarczym, wpływ operacji 
gospodarczych na pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, sposoby 
kalkulacji kosztów.

POSTĘPOWANIE CYWILNE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCI – KURS ONLINE
mgr Cezary Dzierzbicki 275 zł/30 h 
Podczas kursu Słuchacze zapoznają się z problematyką nieruchomości, rozpoznawanych w postępowaniu 
cywilnym przez polskie sądy, podstawowymi pojęciami, instytucjami prawnymi, jak również  z różnymi 
dowodami, orzeczeniami i środkami zaskarżenia wyróżnianych i stosowanych w tych sprawach. Poza tym, 
podczas kursu  zostanie przedstawione orzecznictwo. Przedstawione będą też  poszczególne rodzaje spraw 
dotyczące nieruchomości rozpoznawane w procesie i w postępowaniu nieprocesowym, z dokładnym 
określeniem ich odrębności. Kurs prowadzi  do wykształcenia u Słuchaczy umiejętności sporządzenia 
podstawowych pism procesowych i ogólnej znajomości regulacji w tym zakresie.
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PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI  
I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W PRACY – KURS ONLINE
mgr Karolina Czapska-Małecka 275 zł/30 h 
Prawidłowa komunikacja i rozwiązywanie konfliktów są niezbędnymi umiejętnościami w każdej dziedzinie 
życia, a w szczególności w relacjach pracowniczych. Celem kursu jest przedstawienie relacji służbowych  
z perspektywy dialogu i komunikacji. Kurs ma charakter interdyscyplinarny, będzie dla Słuchaczy zarówno 
źródłem wiedzy w zakresie podstaw psychologicznych, jak i aspektów prawnych. Słuchacze poznają własny 
styl komunikacji, a także dowiedzą się, jak radzić sobie z częstymi problemami w relacjach służbowych. 
Słuchacze w praktyczny sposób poznają alternatywne metody rozstrzygania i rozwiązywania sporów 
pracowniczych.

PRAWO HR – KURS DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HR, 
MENADŻERÓW I OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPOŁAMI – 
KURS ONLINE
mgr Karolina Czapska-Małecka 275 zł/30 h 
Prawidłowe zarządzanie, w oparciu o prawo pracy i prawo HR, jest niezbędną umiejętnością każdego 
menadżera. Wiedza z zakresu prawa HR jest także niezbędna przedstawicielom działów HR, którzy 
codziennie spotykają się z praktycznym stosowaniem prawa. Celem kursu jest omówienie najważniejszych 
zagadnień prawa HR, z uwzględnieniem najświeższych praktyk i zmian wynikających z pandemii. Słuchacze 
w praktyczny sposób zdobędą wiedzę w zakresie prawa HR i jego stosowania w codziennej pracy zawodowej.

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY – KURS ONLINE
dr Dobromir Dziewulak 275 zł/30 h 
Program kursu łączy w sobie rzeczową informację o protokole dyplomatycznym i praktykę ceremoniału 
oraz etykiety. Podczas kursu  poruszone zostaną zagadnienia takie, jak: pojęcia i zadania protokołu 
dyplomatycznego, precedencja, ceremoniał (organizacja i przebieg uroczystości), etykieta, organizacja 
przyjęć (typy przyjęć, rozsadzanie przy stole, dobór, sposób jedzenia itp.), typy strojów i zasady ich doboru, 
korespondencja oraz bilety wizytowe.



81PRAWO, BIZNES I IT

ROZWIĄZANIA PRAWA PRACY UŁATWIAJĄCE GODZENIE 
PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM – KURS ONLINE
dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska 275 zł/30 h 
Celem zajęć jest przedstawienie Słuchaczom zagadnień dotyczących istoty, pojęć i zasad, a także praw  
i obowiązków stron w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych 
ułatwiających godzić życie zawodowe pracownika z jego sferą rodzinną i prywatną. W szczególności celem 
zajęć jest omówienie wybranych form zatrudnienia, jak: umowa o pracę, umowy cywilne, praca tymczasowa, 
telepraca, samozatrudnienie, oraz rozwiązań uelastyczniających organizację pracy, które sprzyjają ochronie 
rodzicielstwa i wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W szczególności są omawiane zagadnienia 
czasu pracy, a także unormowania dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, urlopów pracowniczych, 
ochrony pracy w aspekcie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Na zajęciach będą prezentowane wybrane 
instytucje prawa rodzinnego związane z zatrudnieniem, w tym wzajemne prawa i obowiązki małżonków 
oraz dzieci o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Słuchacze poznają zalety i wady poszczególnych 
rozwiązań prawnych dla obu stron, to jest oczekiwań pracodawców i potrzeb pracowników w związku  
z ochroną rodzicielstwa, a także są przygotowani do realizacji programów w obszarze „work-life balance”.

SERVICE DESIGN: PROJEKTOWANIE USŁUG, EMOCJI  
I DOŚWIADCZEŃ – KURS ONLINE
dr Iwo Zmyślony 614 zł/46 h 
Kurs jest skierowany przede wszystkim do Słuchaczy, którzy  mają opanowane podstawy design thinking, 
rozumieją założenia tej metodologii i chcą pogłębić znajomość etapów empatii i definiowania w odniesieniu 
do usług oraz doświadczeń i emocji związanych z marką. Kurs będzie  miał  charakter konwersatoryjny  
i warsztatowy, z naciskiem na pracę własną Słuchaczy.

Dokonamy przeglądu wybranych strategii rozwoju marki oraz powiązanych nurtów w designie. Przećwiczymy 
metody analizy doświadczenia marki i usługi oraz standardy komunikacji z projektantami i artystami przy 
realizacji strategii marketingowych. Pod koniec kursu skupimy się na analizie przypadków opracowanych 
przez Słuchaczy kursu i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań.

Uwaga!!! Materiały uzupełniające (lektury i prezentacje) są w języku angielskim.
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TAJNIKI INTERNETU – WARSZTATY EKSPLORACJI 
CYFROWYCH ZASOBÓW – KURS WAKACYJNY ONLINE
mgr Konrad Kuźma 
dr hab. Daniel Mider 
mgr Wojciech Mincewicz 587 zł/40 h 
Udział w kursie pozwoli Słuchaczom dowiedzieć się między innymi: dlaczego przeciętny użytkownik Internetu 
ma dostęp tylko do ułamka informacji w Internecie, gdzie w Internecie odnaleźć czarny i czerwony rynek 
(gdzie odbywa się handel bronią, żywym towarem, narkotykami i przyjmują zlecenia płatni zabójcy),  jak 
skutecznie inwigilować swoich (nie)przyjaciół,  jak się skutecznie zabezpieczyć korzystając z Internetu. 
Ponadto, przeanalizowane zostaną możliwości niektórych narzędzi podglądaczy i cyberterrorystów (Shodan, 
Censys) oraz podjęte zostanie zagadnienie metadanych (przekonamy się, co można znaleźć w „cyfrowych 
śmieciach”).

WORDPRESS W E-COMMERCE – KURS ONLINE
dr Przemysław Jóskowiak 400 zł/30 h 
Kurs ma charakter praktyczny i bazuje na aktywnej pracy na udostępnionej instalacji systemu zarządzania 
treścią WordPress (praca na własnych laptopach podczas zajęć). Program zakłada zapoznanie się z podstawową 
funkcjonalnością systemu WordPress pod kątem działalności e-commerce i marketingowo-promocyjnej, 
w tym: wybór motywu, uruchomienie e-sklepu lub serwisu ze stronami sprzedażowymi, uruchomienie 
funkcjonalności do obsługi logistyki, płatności, e-mail marketingu, formularzy kontaktowych, analityki, 
SEO itp., budowa strefy dla content marketingu, budowa strony lądowania.

ZAAWANSOWANA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – 
STUDIA PRZYPADKU – KURS ONLINE
dr Agata Kocia 367 zł/30 h 
Podczas kursu Słuchacze zapoznają się z zasadami przeprowadzania analizy fundamentalnej na 
przykładach wybranych spółek. Poznają również wybrane metody manipulacji informacji przedstawianych  
w sprawozdaniach finansowych – metody wpływania na wyniki przedsiębiorstw, manipulacja przepływów 
pieniężnych, sposoby nieprecyzyjnego przedstawienie danych w bilansie. Warunkiem udziału w kursie jest 
znajomość zasad sprawozdawczości finansowej.
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ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW. ANALIZA 
PRZEPISÓW PRAWA PRACY – KURS ONLINE
dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska 275 zł/30 h 
Celem kursu jest przedstawienie Słuchaczom zagadnień dotyczących praw i obowiązków stron w zakresie 
zatrudniania i zwalniania pracowników. W szczególności celem kursu jest omówienie zagadnień dotyczących: 
stosowania różnych podstaw zatrudnienia pracowników, przebiegu rekrutacji, równego traktowania, ochrony 
danych osobowych, gromadzenia dokumentów, obowiązków pracodawcy dotyczących rozwiązania stosunku 
pracy z uwzględnieniem różnic między umowami terminowymi i umową o pracę na czas nieokreślony, 
zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, szczególnej ochrony 
wybranych grup pracowników przed zwolnieniem z pracy, zakazu konkurencji, wystawiania świadectwa 
pracy i innych dokumentów, wygaśnięcia umowy o pracę, rozstrzygania sporów ze stosunku pracy na drodze 
polubownej i przed sądem pracy. Podczas kursu Słuchacze poznają zasady, pojęcia i instytucje prawa pracy 
oraz szczegółowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników, nabędą wiedzę 
o prawach i obowiązkach stron podejmujących zatrudnienie i ustalających jego warunki, a także poznają 
przyczyny, przebieg i skutki zwolnienia z pracy.

ZRÓB TO SAM W INTERNECIE. WEB 2.0 W PRAKTYCE – KURS 
ONLINE
dr Małgorzata Al-Khatib 293 zł/30 h 
Kurs skierowany jest do Słuchaczy zainteresowanych twórczym wykorzystaniem internetu drugiej generacji 
(Web 2.0) w realizacji swoich pasji, zainteresowań oraz wyzwań zawodowych. Podczas kursu każdy ze 
Słuchaczy będzie miał możliwość stworzenia interaktywnej witryny internetowej, tematycznych prezentacji 
–  bez użycia PowerPointa, reklamy, mapy mentalnej, podcastu, videocastu (vodcastu), tradycyjnych 
dokumentów biurowych – bez użycia Worda i Excela, mówiącego awatara, publicznego quizu lub dyskusji 
oraz e-plakatu. Dzięki temu pozna metody twórczej pracy w sieci, wspierające zarówno autonomię uczącego 
się, jak i wykorzystanie inteligencji zespołowej. Całość zostanie zrealizowana na platformie Edmodo, tzw. 
edukacyjnym Facebooku.
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NAUKA 
I ŚRODOWISKO
BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA W CIĄŻY I LAKTACJI –  
LEKI DLA ŚWIADOMEJ MAMY – KURS ONLINE 
dr Eliza Malinowska 275 zł/30 h 
Kurs online obejmuje zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem leków w okresie ciąży i karmienia 
piersią. Adresowany jest więc w szczególności do osób zawodowo zajmujących się opieką nad kobietami 
w ciąży lub karmiącymi piersią, przyszłych i obecnych mam, ale także wszystkich tych, którzy pragną 
zwiększyć swoją świadomość w tym zakresie. Słuchacze otrzymają dawkę wiedzy na temat radzenia sobie  
z problemami zdrowotnymi za pomocą metod farmakologicznych, skutecznych i nieszkodliwych dla matki  
i dziecka. Będzie też zastrzyk informacji o witaminach i składnikach niezbędnych w ciąży. Omówione zostaną 
substancje wspomagające laktację, a także te, których należy unikać na drodze do pomyślnego przebiegu 
karmienia piersią. A na zakończenie – wiedza w pigułce o ziołach stosowanych w czasie ciąży i laktacji.

BIOMIMIKRA W ARCHITEKTURZE – CZEGO MOŻEMY 
NAUCZYĆ SIĘ OD NATURY? – KURS ONLINE
mgr inż. arch. Michał Rogoziński 275 zł/30 h 
Kurs „Biomimikra w architekturze” to cykl wykładów dla osób zainteresowanych poznaniem najnowszych 
kierunków i trendów w projektowaniu rozwiązań ekologicznych opartych na odnawialnych źródłach energii 
oraz działających ochronnie i regeneratywnie na środowisko. Wykraczających daleko poza powrzechnie 
przyjęte rozumienie ekologii i idei zrównoważonego rozwoju.

W trakcie prezentacji odbędziemy podróż przez świat organizmów żywych, pokazując jak natura tworzy 
formy, procesy i systemy, dzięki którym możliwe stanie się znalezienie odpowiedzi na pytanie – jak pokonać 
drogę z ery industrialnej, w której obecnie żyjemy, do ery ekologicznej, która może okazać się niezbędna dla 
dalszego przetrwania gatunku ludzkiego.

Poznamy współczesne technologie i rozwiązania, które opracowano na bazie konkretnych gatunków 
organizmów żywych, pokazując jak w innowacyjny sposób można podejść nie tylko do architektury, ale całej 
gamy dziedzin pokrewnych biorących udział w relacji człowieka ze środowiskiem.
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CHEMIA ŻYWNOŚCI A ZDROWE JEDZENIE – KURS ONLINE
dr Olga Święch 275 zł/30 h 
Kurs przybliży Słuchaczowi skład chemiczny żywności oraz rolę poszczególnych składników w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu człowieka. Słuchacz dowie się jak przechowywanie i przetwarzanie żywności 
wpływa na przemiany podstawowych składników odżywczych, takich jak: białka, węglowodany, tłuszcze 
oraz witaminy. Słuchacz zapozna się także z zapotrzebowaniem organizmu na poszczególne składniki 
odżywcze w zależności od prowadzonego trybu życia oraz dowie się, jak błędy żywieniowe mogą wpłynąć  
na występowanie chorób cywilizacyjnych.

FILOZOFIA NAUKI. O POGONI ZA RACJONALNOŚCIĄ  
I POSZUKIWANIU PRAWDY O ŚWIECIE – KURS ONLINE
dr Paulina Seidler 275 zł/30 h 
Kiedyś przyjmowaliśmy, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, wierzyliśmy w istnienie eteru. 
Mimo  że dziś to wszystko odrzucamy bez mrugnięcia okiem, zdajemy się przejawiać do nauki podobne, 
bezkrytyczne podejście, co orędownicy wyżej wymienionych tez. Jesteśmy zgodni co do tego, że nauka 
tworzy możliwie najpewniejszy opis świata. Powinniśmy jednak wyciągnąć lekcję z historii nauki, zastanowić 
się czy nauka faktycznie dostarcza wiedzy pewnej? Rozwój nauki rodzi nowe problemy, którymi musi zająć 
się właśnie filozofia.

Celem kursu jest uświadomienie Słuchaczowi, czym jest nauka i jaki na nią wpływ ma człowiek. Rozważania 
te pozwolą na świadome podejście do wiedzy naukowej. Podczas kursu będzie mowa  m.in.: o  wpływie 
człowieka na naukę, rewolucjach naukowych czy największych klęskach nauki.

JESZCZE WIĘCEJ O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU – 
KURS ONLINE
mgr Aneta Jachnis 275 zł/30 h 
Kurs w formie online (telekonferencje na platformie MS Teams oraz dostepne do odczytu w dowolnym 
momencie pliki z webinariami).

Kurs opiera się na pozyskaniu umiejętności przez Słuchacza w zakresie identyfikacji źródeł zanieczyszczeń  
i antyodżywczych składników w diecie. Przedstawione zostaną porady szybkiego i zdrowego przygotowywania 
potraw i pomysły na ciekawe przekąski. Kurs ułatwia dokonanie zdrowych wyborów konsumentkich 
oraz przygotowywania jedzenia w sposób jak najbardziej korzystny dla zdrowia. Tematy takie, jak: wpływ 
grillowania na jakość pożywienia, prawidłowe przechowywanie pokarmów, dioksyny w żywności z pewnością 
będą interesujące dla każdego, kto interesuje się zdrową dieta i stylem życia.
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TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA – KURS ONLINE
dr Anna Jarocińska
mgr Anita Sabat-Tomala
dr hab. prof. UW Bogdan Zagajewski 412 zł/30 h 

1. Wprowadzenie do Teledetekcji środowiska, omówienie podstawowych pojęć, zastosowań  
oraz metod przetwarzania danych.

2. Pozyskiwanie zobrazowań satelitarnych np.Earth Explorer/ LandsatLook Viewer, pozyskanie 
darmowego oprogramowania SNAP do przetwarzania obrazów satelitarnych.

3. Wizualizacja danych Landsat 8 w programie SNAP, fotointerpretacja zobrazowań satelitarnych 
(rozpoznawania obiektów).

4. Zobrazowania wielospektralne i kompozycje barwne.

5. Pozyskiwanie zobrazowań Sentinela-2.

6. Analiza roślinności. 

7. Klasyfikacje nienadzorowane i nadzorowane.

8. Analiza powierzchni wody.

9. Wykonanie indywidualnych projektów..

10. Prezentacja projektów, zakończenie zajęć.

UMYSŁ ZALEŻNY OD MÓZGU, CZYLI JAK JEST ZBUDOWANY  
I JAK DZIAŁA MÓZG – KURS ONLINE
mgr Daniel Jerzy Żyżniewski 275 zł/30 h 
Kurs o tym, czym jest i jak funkcjonuje nasz mózg. Słuchacze dowiedzą się, jak w świetle najnowszej wiedzy 
mózg tworzy umysł. Zarysowane zostaną podstawowe metody badania mózgu. Kurs podejmie  wątek 
związku między mózgiem, umysłem a zachowaniem. Słuchacze dowiedzą się, czym są funkcje poznawcze 
– np. wzrokowo-przestrzenne, uwaga, pamięć, mowa, myślenie, rozwiązywanie problemów – i jak mózg 
doświadcza emocji. Zasygnalizowany zostanie związek między doświadczaniem stresu a anatomią mózgu.
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UMYSŁ ZALEŻNY OD MÓZGU DLA ZAAWANSOWANYCH, 
CZYLI PERCEPCJA A RZECZYWISTOŚĆ – KURS ONLINE
mgr Daniel Jerzy Żyżniewski 385 zł/42 h 
Kurs jest drugą częścią zajęć „Umysł zależny od mózgu, czyli jak jest zbudowany i jak działa mózg” i jest 
przeznaczony tylko dla Słuchaczy, którzy go ukończyli. Słuchacze rozwiną  wybrane wątki z obszaru 
związków między budową i działaniem mózgu a umysłem, zachowaniem i codziennością. Pogłębią wiedzę 
na temat aktywności układu nerwowego i przejawiania się zjawisk psychicznych w życiu codziennym. 
Słuchacze poznają bliżej takie pojęcia, jak: temperament, inteligencja, osobowość. Rozwinięty zostanie wątek 
zależności między układem nerwowym a układem hormonalnym i odpornościowym. Wiedza o percepcji 
zmysłowej zostanie pogłębiona w kontekście procesu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. 
Rozwinięty zostanie  wątek wpływu bodźców awersyjnych na funkcjonowanie mózgu, np. w kontekście 
trudnych doświadczeń życiowych. Co więcej, podczas kursu zaprezentowane zostaną najnowsze badania 
z obszaru związku między metodami obrazowania mózgu a depresją. Zasygnalizowany zostanie obszar badań 
nad neuronalnym podłożem świadomości.

WYMARŁE HISTORIE. RZECZ O WYTĘPIONYCH GATUNKACH 
ZWIERZĄT – KURS ONLINE
mgr Wojciech Doroszewicz 275 zł/30 h 
Na przestrzeni dziejów w wyniku działalności ludzi doszło do wymarcia wielu gatunków zwierząt. 
Dotyczyło to zarówno gatunków występujących na niewielkich obszarach, takich  jak małe wyspy, jak  
i zwierząt mających liczne, często szeroko rozprzestrzenione populacje. To człowiek i jego działalność ponoszą 
odpowiedzialność za trwające tzw. szóste wielkie wymieranie na Ziemi. Któż nie słyszał o wielkich turach czy 
o tajemniczym dodo? Ale czy znamy ich historie na tyle, aby dziś stały się dla nas otrzeżeniem? 

Podczas kursu Słuchacze będą mogli poznać teorie i najnowsze badania dotyczące współczesnego 
wymierania gatunków oraz wiele przykładów historii  wybranych gatunków zwierząt, które wyginęły  
w czasach historycznych w wyniku różnych działań ludzi, także pośredniego wpływu człowieka na środowisko 
i zniknęły na zawsze z naszej planety.

 

ZAPACH: OD MAGII DO NAUKI – KURS ONLINE
dr Agnieszka Mroczek 293 zł/30 h 
W trakcie trwania kursu uczestnicy zapoznają się z teorią i praktyką zagadnień związanych z odczuwaniem, 
pozyskiwaniem i zastosowaniem zapachów. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak wyglądają cząsteczki 
determinujące zapachy i w jaki sposób rejestrujemy je przy pomocy zmysłu węchu. Poznają także historię 
perfum, poczynając od ziół palonych w jaskini szamana, aż po przynoszący ogromne dochody przemysł 
perfumeryjny. Na zajęciach przyjrzymy się też surowcom botanicznym używanym do produkcji perfum, 
w domowym laboratorium wykonamy z nich ekstrakty i stworzymy proste perfumy. W części praktycznej 
przygotujemy także kadzidła, potpourri oraz świece.
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Z PLECAKIEM PRZEZ ŚWIAT, CZYLI O RADOŚCI BYCIA 
GEOGRAFEM – CZĘŚĆ II – KURS ONLINE
dr Joanna Lewandowska
dr Wojciech Lewandowski
dr Agnieszka Sosnowska
dr Piotr Wałdykowski 275 zł/30 h 

1.  „O radości bycia geografem” oraz „Chile – najdłuższy kraj świata”. 

2. „Perły Morza Bałtyckiego”.

3. „Kirgistan – kraina gór, jurt i koni”. 

4. „Sahel – gorące podbrzusze Sahary”. 

5. „Królestwo Danii: na tropie Andersena i Gangu Olsena”.

6. „Republika Południowej Afryki – potęga różnorodności”. 

7. „Kolumbia – Marta, Magdalena i piraci”. 

8. „Panama – kraj dwóch oceanów”. 

9. „Łza Indii. W krainie herbaty i słoni”. 

10. „Argentyna znana i nieznana”. 

ŻYWNOŚĆ XXI WIEKU – ŻYWI CZY ZABIJA – KURS ONLINE
mgr Aneta Jachnis 275 zł/30 h 
Kurs jest przeznaczony dla Słuchaczy zainteresowanych zdrowym żywieniem, którzy chcą pogłębić swoją 
wiedzę w tym zakresie. Zachęcam do udziału w pierszej kolejności w kursie: „Podstawy żywienia” – który 
zawiera elementy anatomii i fizjologii –  co z pewnością ułatwia zrozumienie treści oraz poszerza wiedzę. 
Ukończenie kursu „Podstawy żywienia” w pierwszej kolejności nie jest jednak wymagane. Główne zagadnienia 
kursu skupiają się na profilaktycznej roli prawidłowego odżywiania i istotnej roli składników o efektach 
prozdrowotnych. Poruszane zostaną tematy wpływu diety na występowanie chorób nowotworowych  
i degeneracyjnych oraz zastosowanie diety antyaging.
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ABC BEZSTRESOWEJ FOTOGRAFII APARATEM 
FOTOGRAFICZNYM – KURS ONLINE
dr Magdalena Sobolewska-Bereza 587 zł/40 h 
W prosty i przystępny sposób przedstawione zostaną informacje niezbędne do swobodnego wykorzystywania 
posiadanego sprzętu fotograficznego do wykonywania poprawnych zdjęć o różnej tematyce. Założeniem 
kursu jest przełamanie wlasnych oporów, nabranie biegłości i odnalezienie przyjemności w fotografii, 
niezależnie od posiadanego sprzętu.

ABC BEZSTRESOWEJ FOTOGRAFII SMARTFONEM –  
KURS ONLINE
dr Magdalena Sobolewska-Bereza 587 zł/40 h 
W prosty i przystępny sposób przedstawione zostaną informacje niezbędne do swobodnego wykorzystywania 
posiadanego smartfona do wykonywania poprawnych zdjęć o różnej tematyce. Słuchacze będą mogli 
wypróbować popularne programy i aplikacje do obróbki zdjęć oraz przygotować je do publikacji w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram).

Założeniem kursu jest przełamanie wlasnych oporów, nabranie biegłości i odnalezienie przyjemności  
w fotografii, niezależnie od posiadanego sprzętu. Podczas kursu słuchacze będą wykonywać wiele zdjęć, 
związanych z różnorodnymi motywami (krajobraz, miasto, portret, martwa natura, abstrakcja).

ABC FOTOOPOWIEŚCI APARATEM LUB SMARTFONEM –  
KURS ONLINE
dr Magdalena Sobolewska-Bereza 587 zł/40 h 
Podczas kursu Słuchacze poszerzą swoje umiejętności techniczne i rozbudzą zmysł artystyczny, co pozwoli 
na świadome budowanie nastroju na wykonywanych zdjęciach. Dzięki omówieniu istotnych elementów 
wpływających na odbiór zdjęcia – kompozycji i oświetlenia – możliwe będzie wykonywanie zdjęć 
odzwierciedlających zaplanowane przesłanie Autora. Skupianie się na drobnych, pięknych elementach  
w naszym otoczeniu pozwoli na wyrobienie nawyku częstego fotografowania (szczególnie smartfonem),  
co zaoowocuje rozwojem nabytych umiejętności. 

Wspólne fotografowanie będzie okazją do dopracowania własnego, indywidualnego stylu, przy jednoczesnym 
poznaniu różnic w spojrzeniach innych osób na ten sam temat zdjęć. Przyjazna atmosfera i konstruktywne, 
indywidualne wskazówki będą sprzyjały rozwojowi wrażliwości na obrazy w otaczającej nas rzeczywistości.
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ARTYSTYCZNA KREATYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO –  
KURS ONLINE
mgr Alicja Łukomska 275 zł/30 h 
W dzisiejszym świecie naturalna kreatywność człowieka jest często tłumiona lub wręcz zabijana przez 
wdrażanie od najmłodszych lat w określone z góry schematy i role życiowe. Kurs ma charakter uniwersalny 
i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych Słuchaczy,  niezależnie od tego, czy pragną się rozwijać 
artystycznie, czy tylko pobudzić swoją kreatywność, a przez to w pełni wykorzystać swój potencjał 
twórczy.  Podczas kursu Słuchacze dowiedzą się, czym są kreatywne osobowości i kreatywne nauczanie, 
nauczą się pracować nad rolą i tekstem, będą też wykonywać ćwiczenia pobudzające kreatywność. Słuchacze 
kursu poznają rodzaje muzyki wspierającej kreatywność oraz nauczą się radzić sobie z krytyką i ze stresem 
podczas występów publicznych, scenicznych.

AUTOMASAŻ – SAM MOŻESZ ROZLUŹNIĆ SWOJE CIAŁO – 
KURS ONLINE
dr Anna Kraśkiewicz-Wasiluk 326 zł/30 h 
Stres, pośpiech, siedzący tryb życia, nieustanna gonitwa myśli oraz negatywne emocje, których współczesny 
człowiek doświadcza każdego dnia, w bardzo niekorzystny sposób wpływają na stan psychofizyczny. Z pomocą 
mogą przyjść automasaż (masaż napiętych mięśni) oraz stretching (rozciąganie mięśni przykurczonych). 
Praktykowanie tych metod nie tylko umożliwia zrelaksowanie ciała, ale również przyspiesza powrót do 
zdrowia.

Kurs odbywa się na wygodnej w obsłudze i bezpiecznej platformie do kursów online. Na platformie znajdują 
się nagrania ćwiczeń i wykładów, dzięki czemu każdy Słuchacz może przerabiać materiał kursu w dogodnym 
dla siebie czasie i miejscu. Podczas kursu będziemy prowadzić dyskusje za pośrednictwem czatu oraz 
komentarzy do lekcji. Odbędzie się również sesja pytań i odpowiedzi na żywo za pośrednictwem programu 
Zoom.

 

FILM REALIZOWANY SMARTFONEM – PODSTAWY SZTUKI 
FILMOWEJ. VIDEO-INSPIRACJE DOŚWIADCZENIEM PANDEMII 
KORONAWIRUSA – KURS ONLINE
mgr Łukasz Kamiński 660 zł/36 h 
Projekt zakłada pracę opartą na trzech etapach realizacji filmowej: preprodukcji, produkcji oraz postprodukcji. 
W pierwszym etapie Słuchacze poznają podstawowe kategorie filmowe. W drugim etapie będą pracować nad 
prostą koncepcją krótkiego filmu oraz realizować zdjęcia w czasie pomiędzy zajęciami kursu. Grupa wspólnie 
będzie oglądać i analizować zdjęcia filmowe na zadane tematy, które złożą się na finalny film. Elementem 
pracy będą również prace domowe w postaci lektur filmowych egzemplifikujących rozmaite zagadnienia 
filmowe. W trzecim etapie Słuchacze poznają podstawy montażu filmowego, grupa będzie weryfikować 
koncepcję i pracować nad postprodukcją krótkich form filmowych. 
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JAK NAMALOWAĆ NASTRÓJ? – KURS ONLINE
dr Anna Sieradzka-Kubacka 440 zł/48 h 

1. Technika gwaszu – wprowadzenie, ćwiczenia, polączenie z kredką.

2. Zastosowanie miękkiego światła w malarstwie.

3. Zastosowanie ostrego światła w malarstwie.

4. Ogrom wielkiego miasta, czyli perspektywa z dwoma punktami zbiegu – rysunek cienkopisem.

5. Kreowanie atmosfery w kompozycji – pustka.

6. Kreowanie atmosfery w kompozycji, cd. – groza, tajemnica.

7. Pory dnia w malarstwie – wczesny ranek.

8. Pory dnia w malarstwie, cd. – wieczór, noc.

9. Jak ukazać zjawiska atmosferyczne? – deszcz.

10. Jak ukazać zjawiska atmosferyczne, cd. – mgła.

11. Zadanie na wyobraźnię.

JESZCZE WIĘCEJ UKULELE, KONTYNUACJA: POZIOM DRUGI – 
KURS ONLINE
mgr Marzena Wasil 550 zł/30 h 
Kurs przeznaczony zarówno dla Słuchaczy, którzy  wzięli  wcześniej udział w kursie „Ukulele,  nauka gry 
na instrumencie:  poziom pierwszy”, jak i tych, którzy  nie uczestniczyli  w tym kursie, jednak poziom ich 
umiejętności pozwala na udział w kontynuacji gry na instrumencie. Słuchacze będą doskonalić umiejętność 
gry na ukulele. Poznają zaawansowane techniki, które wzbogacą ich możliwości samodzielnych aranżacji 
utworu. Udział w kursie pozwoli im na samodzielne przygotowanie utworów i prezentacje w przestrzeni 
publicznej.

Od Słuchaczy wymagane jest posiadanie własnego instrumentu w rozmiarze do wyboru, ukulele sopranowe, 
koncertowe lub tenorowe. Nie jest wymagane przygotowanie muzyczne i znajomość nut.

KURS PIĘKNEGO PISANIA, CZYLI KALIGRAFIA DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH – KURS ONLINE
mgr Antonina Jasnorzewska 550 zł/30 h 

Kurs skierowany jest do wszystkich Słuchaczy, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z kaligrafią. Na warsztatach 
zajmiemy się wybranymi krojami historycznymi (uncjała, minuskuła humanistyczna, italika), poznamy 
narzędzia do pisania i właściwości szerokiej stalówki. Czas spędzimy twórczo, ćwicząc koncentrację i pracując 
nad pięknym charakterem pisma.
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KURS PIĘKNEGO PISANIA II, CZYLI KALIGRAFIA DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH – KURS ONLINE 
mgr Antonina Jasnorzewska 550 zł/30 h 

Kurs skierowany jest do osób, które chciałyby kontynuować swoją przygodę z kaligrafią. Na warsztatach zajmiemy 
się wybranymi krojami historycznymi (tekstura, fraktura), poznamy możliwości szerokiej i ostrej stalówki. 
Będziemy pracować także nad floraturami i ozdobnymi wykończeniami liter. Nauczymy się także zasad 
kompozycji tekstu.

MONTAŻ FILMOWY – PODSTAWY – KURS ONLINE
mgr Łukasz Kamiński 660 zł/36 h 
W pierwszej części kursu Słuchacz otrzyma solidną i skondensowaną wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw 
montażu filmowego oraz obsługi programu do montażu filmowego. Uczestnik kursu będzie mieć możliwość 
sprawdzenia w teorii jak funkcjonuje program do edycji filmu. Następnie będzie mógł sprawdzić praktyczne 
zastosowanie programu, dzięki realizacji zadań ćwiczeniowych. Słuchacz będzie montować krótkie i proste 
sceny na podstawie gotowych ujęć filmowych. Pod koniec cyklu zajęć otrzyma duże praktyczne ćwiczenie 
montażowe, wykonywane samodzielnie poza zajęciami. Ponadto  grupa będzie oglądać krótkie filmy pod 

kątem analizy montażowej.

O KROK DALEJ. POMYSŁ NA TWÓRCZE PISANIE –  
KURS ONLINE
mgr Edyta Pętkowska-Grabowska 275 zł/30 h 
Forma pracy podczas kursu to wykład i warsztaty, ale ważne będą także nasze wspólne dyskusje oraz dzielenie 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Słuchacze indywidualnie i w grupach wykonują ćwiczenia pisarskie, 
polegające na zapisywaniu własnych pomysłów, pisaniu fragmentów tekstu, rozmawianiu o tym, nad 
czym aktualnie pracują bądź chcieliby pracować w przyszłości. Kurs kończy się dyskusją na temat dalszych 
możliwości rozwijania swoich umiejętności i przygotowania się do dalszej pracy z napisanym już utworem.

Przewidziano dziesięć spotkań w trakcie kursu.Zakres tematyczny jest przygotowany w ten sposób, aby 
zagadnienia mogły zająć więcej niż jedne zajęcia.

SCENA DLA KAŻDEGO – WARSZTATY TEATRALNE – KURS 
ONLINE
mgr Magdalena Kaczmarek 275 zł/30 h 
Warsztaty teatralne są skierowane do wszystkich Słuchaczy, którzy chcą nabrać większej świadomości siebie 
podczas wystąpień. Odbywa się to poprzez poznanie technik pracy aktora i pogłębienie swoich umiejętności 
teatralnych. Słuchacze poznają metody tworzenia roli. Praca nad fragmentami ze sztuk pozwala im na naukę 
partnerowania i zasad pracy na scenie, a także rozwija wyobraźnię, uczy improwizacji, zwiększa kreatywność.

Słuchacze proszeni są  o zaprezentowanie z pamięci  na pierwszym spotkaniu  fragmentu prozy (najlepiej 
pisanej w pierwszej osobie), który trwa ok. 2-3 minuty.
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ŚWIAT MOIMI SŁOWAMI: WARSZTAT TWÓRCZEGO PISANIA – 
KURS ONLINE
mgr Edyta Pętkowska-Grabowska 275 zł/30 h 
Kurs ma charakter przede wszystkim warsztatowy. Słuchacze indywidualnie i w grupach wykonują ćwiczenia 
pisarskie, polegające na zapisywaniu własnych pomysłów, pisaniu fragmentów opowiadań, wierszy, 
scenariuszy. Kurs kończy się przedstawieniem i omówieniem fragmentu własnego utworu przez chętnych 
Słuchaczy. Wszyscy Słuchacze otrzymują spersonalizowany opis mocnych i słabych stron swojego pisania.

UKULELE, NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE: POZIOM 
PIERWSZY – KURS ONLINE
mgr Marzena Wasil 550 zł/30 h 
Kurs dedykowany Słuchaczom, którzy pragną nauczyć się grać na ukulele, miło i efektywnie spędzić czas 
na wspólnym muzykowaniu. Słuchacz pozna podstawowe akordy i nauczy się jak aranżować piosenki  
z towarzyszeniem ukulele. Zdobędzie umiejętność odczytywania zapisu akrodów w tekstach piosenek oraz 
umiejętność interpretacji znaków muzycznych w tabulaturach. 

Ważne:  Od Słuchaczy wymagane jest posiadanie wlasnego instrumentu w rozmiarze do wyboru: ukulele 
sopranowe, koncertowe lub tenorowe. Nie jest wymagane natomiast przygotowanie muzyczne.

ZE ŚPIEWEM PRZEZ ŻYCIE – OD PRAWIDŁOWEJ WYMOWY DO 
PIĘKNEGO ŚPIEWU – KURS ONLINE
mgr Alicja Łukomska 275 zł/30 h 
Program kursu ma za zadanie przeprowadzić Słuchacza przez cały proces pracy twórczej nad utworem, 
od dobrej dykcji, przez prawidłowy oddech, znajomość linii melodycznej utworu, po jego pełną 
interpretację. Słuchacz kursu będzie wykonywać praktyczne ćwiczenia z dykcji, pracy nad oddechem oraz 
ćwiczenia wokalne pozwalające w przyszłości na samodzielną pracę nad utworem wokalnym od początku 
do końca.
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INFORMATOR KURSÓW ONLINE UOUW W III TRYMESTRZE 2020/202194

UCZ SIĘ 
OD NAJLEPSZYCH!
Co trymestr, poza standardową ofertą kursów, Uniwersytet Otwarty UW  
zaprasza na autorski cykl spotkań pt. „Ucz się od najlepszych!” 

Formuła tego kursu zakłada organizowanie zajęć, podczas których każde  
z 10 spotkań prowadzi inna osoba – ekspert i entuzjasta danej dziedziny.  
Najczęściej są to osoby związane z Uniwersytetem Warszawskim, jednak  
nie jest to regułą.

W III trymestrze roku akademickiego 2020/21 zapraszamy do udziału  
w dwóch nowych kursach:

10 SPOTKAŃ O MIŁOŚCI – KURS ONLINE 
dr hab. Mariola Bieńko 
dr Julita Czernecka 
prof. Bogdan de Barbaro 
dr Agata Gójska 
dr hab. Tomasz Grzyb 
dr Jakub Kuś 
dr Robert Maj 
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke  275 zł/30 h 
Tworzenie i pielęgnowanie relacji to wymagający proces, czasami nazywany ciężką pracą. Nie mamy jednak 
wątpliwości, że warto, i że to właśnie bliskość drugiego człowieka potrafi nas szczerze uszczęśliwić. Kurs 
porusza zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii miłości i rodziny. W cyklu 10 wykładów przyjrzymy 
się różnym aspektom bycia w intymnych związkach i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak wygląda 
tworzenie relacji w ponowoczesności.  
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SPOJRZENIE Z INNEJ STRONY – 10 (NIE)OCZYWISTYCH MIAST
dr hab. Michał Bzinkowski
dr hab. Marek Czapelski
mgr Antonina Jasnorzewska
dr Ewa Kubiak
dr Doroteusz Sawicki 
dr Sylwia Siedlecka 275 zł/30 h 
Czym jest miasto? Jeżeli chcielibyśmy stworzyć definicję miasta, to jakie słowa by się w niej znalazły – zaludnienie, 
ludzie, urbanizacja? A może trzeba byłoby dopisać jeszcze historię, tożsamość i kulturę? Jeżeli ktoś nas poprosi o 
porównanie Aten i Sydney to skupimy się na gęstości zaludnienia, czy na charakterze miasta, który stworzyli jego 
mieszkańcy? 

Podczas 10 spotkań odwiedziemy 10 różnych miast – które postaramy się poznać. 

Nie będą to jednak zwykłe spotkania, podczas których zostaną omówione największe atrakcje turystyczne danego 
miejsca. Kurs będzie interdyscyplinarny. Dzięki różnorodności tematów i ekspertów z wielu dziedzin otrzymamy 
szeroką wiedzę na temat otaczającego nas świata. 

Specjaliści zabiorą nas w podróż przez historię, kulturę, ekonomię, mistycyzm i ekologię. 

Dzięki uczestnictwu w kursie dowiedzą się Państwo jak funkcjonują różne miasta. Każde z nich jest inne, ma 
swoją przeszłość, z którą musi żyć. Na konkretnych problemach i wyzwaniach będziemy mogli się przyjrzeć nie 
tylko poszczególnym miastom, ale również dowiedzieć się czegoś więcej o historii regionów i państw. 

I w taki sposób dowiemy się na czym polega centralne planowanie i jak wykorzystać sztukę w przestrzeni miasta. 
Spróbujemy zrozumieć, jak wygląda życie wśród zabytków i rzeszy turystów. Poznamy miasto, które stało się 
mitem. Zagłębimy się w tematy duchowej ascezy i marzeń, które pozostają cały czas aktualne.  Poruszymy również 
tematy związane z ekologią i technologią. 


