
1 2 3 4 5 6 7

1 ADAMCZYK Katarzyna dr Psychologia płci. Psychologia miłości. Psychologia porozumiewania się. Psychologia uczenia się.
Psychologia całożyciowego rozwoju 

człowieka.

2 AMBUKITA Eric dr Ekonomia rozwoju. Ekonomika handlu zagranicznego.

3 BARTKOWIAK Danuta dr Polska refleksja nad Europą. Historia myśli konserwatywnej.
Bezpieczne i funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni.
Dyplomacja polska po 1989 r.

UE, a problemy państw Europy 

Środkowo-Wschodniej.

Ochrona dóbr kultury w sytuacjach 

wyjątkowych.

4 BAŚKIEWICZ Anna mgr
Komunikacja społeczna i 

interpersonalna.
Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Procesy motywowania w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi.

5 BILECKA Anna mgr

Corporate Social Responsibility jako 

strategia funkcjonowania 

przedsiębiorstwa.

Kampanie społeczne w mediach.
Otoczenie biznesowe 

przedsiębiorstwa.

6
BIELSKA-URBANIAK Ewa dr               
Zajecia prowadzone w języku angielskim

Komunikacja interpersonalna wraz z 

technikami autoprezentacji.

Komunikacja społeczna wraz z 

moderowaniem rozmów i technikami 

negocjacji.

Komunikacja międzykulturowa – 

teoria i praktyka.
Perswazja i manipulacja w reklamie.

Polityka językowa w krajach Unii 

Europejskiej.

7 BOLEWSKI Andrzej dr
Polska w operacjach pokojowych 

organizacji międzynarodowych.
Protokół dyplomatyczny.

Problematyka bezpieczeństwa w 

działalności OBWE.

Miejsce i rola OBWE w architekturze 

bezpieczeństwa europejskiego.

Operacje pokojowe europejskich 

organizacji bezpieczeństwa.

Rola protokołu dyplomatycznego 

oraz savoir vivre w kształtowaniu 

relacji w kontaktach 

międzynarodowych i krajowych.

8 BORKOWSKI Mirosław dr
Bezpieczeństwo zdrowotne - wybrane 

aspekty.

Prawa człowieka w konfliktach 

zbrojnych.
Etyka wojny. Prawne regulacje reklamy.

9 BOROWIEC Arkadiusz dr hab.

Zamówienia publiczne i partnerstwo 

publiczno-prawne jako instrumenty 

zarządzania przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorczość w praktyce - 

zakładanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej.

Ekonomika małego i średniego 

przedsiębiorstwa.
Ocena efektywności inwestycji.

10 BUCZYŃSKI Józef prof. dr hab. inż. Polityka bezpieczeństwa Chin.
Europejska polityka zagraniczna i 

bezpieczeństwa.

Polskie służby dyplomatyczne i 

konsularne.
Protokół dyplomatyczny.

Chiny w stosunkach 

międzynarodowych.

Bezpieczeństwo , a współczesne 

stosunki międzynarodowe.
Spory i konflikty międzynarodowe.

11 CIESIELSKI Mieszko dr
Interdyscyplinarność nauk o 

bezpieczeństwie.
Metody badań społecznych. Podstawy nauk społecznych. Teoria działania racjonalnego. Teorie rozwoju społecznego.

12 CUBER Krystian dr
Siły zbrojne w systemie zarządzania 

kryzysowego.
Kierunki rozwoju  Sił Zbrojnych RP . Sztuka wojenna i walka zbrojna.

13 CZYŻYDŁO Klemens mgr
Stosunki polsko-niemieckie 1945 - 

2004.

Środki masowego przekazu w ujęciu 

kulturoznawczym.

Media a poczucie bezpieczeństwa 

obywateli.

14
DOPIERAŁA Kazimierz prof. zw. dr 

hab.
Podstawy kształtowania się Europy. Emigracja w świecie.

15 FARYSEJ Joanna dr Kulturowe znaczenie fotografii.

Kontrkultura a poczucie 

bezpieczeństwa obywateli w latach 

1968-2000.

Style i poprawność językowa 

wypowiedzi pisemnych.

Media masowe a bezpieczeństwo 

obywateli.

Meblościanka, Złote Piaski i mały 

fiat, czyli blaski i cienie życia w PRL.

Przed srebrnym ekranem-  film w XX 

i XXI wieku.

Buntownicy, rewolucjoniści, 

zadymiarze i prezesi- polscy artyści 

współcześni prywatnie.

16 FECHNER Natalia dr Stosunki unijno-chińskie.
Negocjacje w sytuacjach 

kryzysowych.

Różnice kulturowe w biznesie 

międzynarodowym.

WYKAZ MIĘDZYKIERUNKOWYCH PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 

NAZWY PRZEDMIOTÓWNAZWISKO i Imię, stopień nauk. 

Osoby prowadzącej
Lp



17 FIC Daniel prof. dr hab. Zarządzanie międzynarodowe. Zarządzanie projektem europejskim. Zarządzanie publiczne

18 FLATOW Ewelina dr
Zdrowie seksualne - konteksty 

pedagogiczne.

Metody socjoterapeutyczne i 

relaksacyjne w pracy pedagoga.

Współczesne zagrożenia zdrowotne i 

ich profilaktyka.

19 FROŁOWICZ Elżbieta dr hab.
Od muzyki prymitywnej do 

popkultury.
Wybrane problemy arteterapii. Edukacyjne wartości sztuki. Psychopedagogika kreatywności.

20 FROŁOWICZ Tomasz dr hab.
Reformy kształcenia ogólnego w 

Polsce od 1999 roku.

Zdrowie i zachowanie zdrowotne 

dorosłych i dzieci w Polsce.

Wykorzystanie wartości sportu w 

profilaktyce społecznej.

21 GAŁECKI Andrzej dr hab. inż. Strategie i doktryny militarne.
Paradygmaty badań nad 

bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo na lotniskach oraz 

pokładach samolotów pasażerskich.

Zarządzanie informacjami w 

systemach militarnych i 

niemilitarnych.

Wykrywanie oraz identyfikacja 

obiektów w przestrzeni powietrznej.
Cyberzagrożenia.

Źródła oraz metody pozyskiwania 

informacji o sytuacji powietrznej.

22
GOŁĘBIOWSKI Bronisław prof. zw. dr 

hab. 
Teoria i socjologia kultury. Teoria i socjologia polityki. Teoria i socjologia komunikacji.

Teoria i socjologia organizacji i 

zarządzania.
Teoria i socjologia bezpieczeństwa .

23 GOŁĘBIOWSKI Ryszard dr
Praca terapeutyczna z 

indywidualnym przypadkiem.
Poradnictwo wychowawczo-rodzinne. 

Komunikacja w socjalizacji dzieci i 

młodzieży. 

Arteterapia w profilktyce i w 

resocjalizacji. 

Mediacje w sprawach nieletnich, 

karnych i cywilnych. 

Ortodydaktyka - nauczanie osób  ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.

Psychopedagogiczna stymulacja  

rozwoju dziecka. 

24 GÓRECKA Katarzyna dr
Gospodarowanie przez administrację 

publiczną zasobami finansowymi.

Gospodarowanie przez administrację 

publiczną zasobami ludzkimi.

Służba cywilna w administracji 

publicznej.

25 GRADZIŃSKA Grażyna dr Kryzysy gospodarcze. Megatrendy rozwojowe. Transformacja systemowa.
Międzynarodowa polityka 

ekonomiczna.

26 GRUDOWSKI Piotr dr hab. iknż.

Audyt wewnętrzny jako narzędzie 

doskonalenia w normatywnych 

systemach zarządzania.

Metody projektowania, nadzorowania 

i doskonalenia jakości.

Orientacja procesowa w zarządzaniu 

organizacjami.

Projektowanie systemów 

zarządzania.

Normatywne systemy zarządzania 

oparte na kryterium jakości.

27 GRZELCZAK-MIŁOŚ Iwona dr Heraldyka.
Analiza i interpretacja źródeł 

historycznych.
Historia ustroju Polski. Samorząd terytorialny i zawodowy. Dokumentacja współczesna. Kancelaria współczesna. Budowa e-administracji w Polsce.

28 GULIŃSKA-GRZELUSZKA Diana dr
Techniki muzykoterapeutyczne w 

edukacji szkolnej.

Twórczość jako metoda 

odreagowania zawodowego stresu.

29 GUSTEK Aneta mgr Historia myśli ekonomicznej. Pieniądz i finanse. Analiza finansowa.

30 HORST Wiesława dr
Zajęcia warsztatowe: Identyfikacja i 

ocena ryzyka ergonomicznego .

Zajęcia warsztatowe - Ergonomia w 

ochronie zdrowia pracownika.

Społeczna odpowiedzialność biznesu 

w ochronie zdrowia pracowników.

Zarządzanie bezpieczeństwem i 

zdrowiem w pracy. Narzędzia oceny.

Obowiązki pracodawcy w ochronie 

zdrowia pracowników i kultura 

bezpieczeństwa pracy.

31 HORYŃ Wojciech prof. dr hab.
Sztuka wojenna we współczesnym 

świecie.

Bezpieczeństwo militarne Unii 

Europejskiej.

Zarządzanie bezpieczeństwem 

publicznym.

Współczesna edukacja dla 

bezpieczeństwa.

Grupy dyspozycyjne i ich znaczenie 

dla bezpieczeństwa narodowego.

32 ILNICKI Marek dr
Współczesne doktryny plityczno-

prawne.

Terroryzm międzynarodowy jako 

szczególna forma przestępczości 

granicznej.

Polityka migracyjna na tle zagrożeń 

przestępczością w Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo finansowe państwa.

Służby specjalne w ochronie 

porządku konstytucyjnego państwa.

33 JASTRZĄB Łukasz dr

Policja Państwowa i Milicja 

Obywatelska w kryzysach społeczno-

politycznych Polski XX wieku.

Ochrona dziedzictwa narodowego na 

wypadek wojny.
Poznański Czerwiec 1956 r. Informacja naukowa w praktyce.

Wojsko polskie w kryzysach 

wewnętrznych w XX wieku.

Kryzysy społeczno-polityczne w 

Polsce po 1945 roku.
Obrona cywilna w wybranych krajach.



34 KLICH Edmund dr
Bezpieczeństwo w komunikacji 

lotniczej.
Bezpieczeństwo portu lotniczego.

Akty bezprawnej ingerencji w 

lotnictwie.

35 KLICIŃSKA Marika mgr inż. Ergonomia pracy z komputerem. Podstawy toksykologii żywności.
Funkcjonalność składników 

żywności.

36 KLUSKA-NOWICKA Małgorzata dr Media społecznościowe. Zarządzanie wiedzą.
Zarządzanie kapitałem 

intelektualnym w firmie.
Etykieta w biznesie.

37 KŁYS Stanisław dr
Zarządzanie dokumentacją 

współczesną.
Archiwa zakładowe.

Funkcje państwa w obszarze 

bezpieczeństwa.
Działalność kontrwywiadowcza.

Organy bezpieczeństwa państwa w 

Polsce po 1944 roku.

38

39 KOLECKI Krzysztof dr

Poczucie bezpieczeństwa globalnego 

– teorie spiskowe czy ukrywane 

prawdy?

Bezpieczna turystyka miejska i 

górska.

Pogranicza nauki w psychologii i 

antropologii.

Bezpieczeństwo seksualne (w świetle 

praw seksualnych i prokreacyjnych).
Seksuologia człowieka dorosłego.

Święte rośliny a badania nad ludzką 

świadomością.

40 KOŁACZ Aneta dr

Efektywność kształcenia a 

niekonwencjonalne rozwiazania 

dydaktyczne.

Rola edukacji w polityce 

zrównoważonego rozwoju.

Psycho-społeczne bezpieczeństwo 

jednostki w systemie edukacji.

41 KOŁACZ Marcin dr
Pozyskiwanie środków z Funduszy 

Europejskich.
Internet jako medium reklamowe. Podstawy animacji komputerowej.

Zarządzanie projektami 

internetowymi.
Narzędzia e-biznesu.

Społeczeństwo informacyjne, 

społeczeństwo sieci.
Media w dialogu międzykulturowym.

42 KOŁODZIEJ Anna mgr
Aktywizacja srodowiska lokalnego 

dziecka.
Aktywnośc kulturalna w resocjalizacji. Pedagogika bezpieczeństwa.

43 KOPCZEWSKI Marian prof. dr hab. 
Polityka ochrony środowiska w RP i 

UE.

Globalne środowisko 

bezpieczeństwa.

Wspólna polityka zagraniczna i 

bezpieczeństwa UE.

44 KORCZYC Wiesła dr
Determinanty współczesnych 

zagrożeń.
Terroryzm - globalne zagrożenie.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po 

II wojnie światowej.

Wybrane aspekty patologii 

społecznych.

45 KOWALSKA Gabriela dr
Potencjał twórczy dziecka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Projektowanie zajęć i tworzenie 

indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych na 1 

edapie edukacyjnym.

Proces wypalenia zawodowego.

46 KRAWCZYK Joanna dr
Biologia  medyczna i zdrowie 

człowieka.

Biofizyka i oddziaływanie bodźców 

fizykalnych.
Antropomotoryka. Nauki o człowieku.

Fizjologiczne podstawy wysiłku 

fizycznego.

Patofizjologia zaburzeń przemiany 

materii i odżywiania.
 Anatomia czynnościowa z fizjologią.

47 KRYŁOWICZ Marian dr 
Zarządzanie i projektowanie 

systemów bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo osobowe.

Wywiad i kontrwywiad konkurencyjny 

i gospodarczy.

48 KUBIAK Krzysztof dr
Zarządzanie wiedzą w 

przedsiębiorstwie.
Wycena kapitału intelektualnego. Teoria systemów.

49 KUBIAK Mariusz dr
Wellness zdrowotne programy dla 

dobrego samopoczucia .
Animator czasu wolnego .

50 KUĆ Małgorzata dr
Kryminologiczna problematyka 

samobójstw.
Zapobieganie  przestępczości. Prawne podstawy resocjalizacji.

51 KURKIEWICZ Anna dr
Filozofia w szkole - metody pracy z 

dziećmi i młodzieżą.
Konceptualizacja pojęcia "prawda".

Filozofia rosyjska wobec filozofii 

zachodnioeuropejskiej.

Rosyjska myśl filozoficzna i 

społeczna.

Prawosławie jako swoisty typ 

kulturowy.

Rola i znaczenie Rosji na arenie 

międzynarodowej.

Dialog polsko-rosyjski jako gwarant 

bezpieczeństwa w relacjach 

wzajemnych.



52 KWIATKIEWICZ Piotr dr
Organizacje terrorystyczne we 

współczesnym świecie.
Bezpieczeństwo energetyczne.

Mniejszości narodowe i konflikty 

etniczne.

Konflikty zbrojne we współczesnym 

świecie .
Diaspora islamska w Europie.

Historia Bliskiego Wschodu w XX i 

XXI wieku.

53 KWIATKOWSKA Agnieszka mgr
Współczesne zagrożenia zdrowotne i 

ich profilaktyka.

Zdrowie seksualne i jego konteksty 

pedagogiczne.
Historia medycyny.

54 LIS Katarzyna dr
Koszty wypadków i chorób 

zawodowych.

Wymagania UE dotyczące 

bezpieczeństwa pracy.
Zmiany rynku pracy a wypadkowość.

Państwo wobec zminimalizowania 

wypadkowości.
Ergonomia oprogramowania. Systemy ochrony pracy.

Aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych.

55 LYMAR Andrey dr

Sytuacja polityczna i  geopolityka w 

byłym Związku Radzieckim. 

Problemy, cele i zadania.

Polityka państwa w sprawie 

młodzieży. Ruchy młodzieżowe, 

działalność, perspektywy. 

Bezpieczeństwo młodzieży.

Rosyjska tradycyjna kultura, historii 

myśli społecznej i filozoficznej w 

Rosji.

Język rosyjski język ukraiński dla 

obcokrajowców.

56 ŁAGODOWSKI Waldemar dr

Znaczenie kompetencji kluczowych 

dla zwiększenia atrakcyjności oferty  

usług pracowniczych. 

Udział Polaków w pokojowych 

misjach wojskowych.

Bezpieczeństwo szkolne - teoria i 

praktyka.

57 MAJEWSKI Tomasz dr hab. Kompetencje kierownicze.
Zarządzanie kompetencjami 

zawodowymi.

Przywództwo i motywowanie w 

organizacji.
Kierowanie zespołem w organizacji. Organizacja pracy kierowniczej.

58 MACHAJ-SZCZEREK Anita dr Komunikacja społeczna. Seksuologia człowieka dorosłego.

Agresja i autoagresja - podstawy 

teoretyczne, przejawy oraz sposób 

pracy.

Psychologia zdrowia - implikacje 

teoretyczne.
Trening z zakresu proaktywności.

 Komunikacja interpersonalna - 

trening interpersonalny.

59 MAJCHRZAK Natalia dr
Jak mówić, żeby przemówić? O 

sztuce dobrego mówienia.

Komunikacja idealna - czy jest 

możliwa?

O sztuce autoprezentacji, czyli jak 

wykreować właściwy autowizerunek? 

60 MARCINIAK Ewelina mgr Konkubinat w Polsce.
Funkcjonowanie samorządu 

terytorialnego w Europie.

Prawa i obowiązki małżonków w  

świetle prawa cywilnego.

61 MARCINKOWSKI Jerzy prof. dr hab. Orzecznictwo sądowo-lekarskie.
Skargi pacjentów na system opieki 

zdrowotnej.

Pozwy sądowe o zakażenia 

szpitalne.

62 MAREK Helena dr
Współczesne zagrożenia dobrostanu 

człowieka.

Profilaktyka zagrożeń rurociągów 

transportowych paliw.

Bezpieczeństwo energetyczne Unii 

Europejskiej

63 MAŚLEJ Alicja dr
Coaching w pracy z osobami 

bezrobotnymi
Komunikacja interpersonalna Trening rozwoju osobistego Oswoić złość…

64
MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN 

Astrid prof. dr hab. 
Filozofia polityki.

Społeczeństwo obywatelskie w teorii i 

praktyce.

Polityka społeczna i oświatowa Unii 

Europejskiej.

65 MICHALSKI Mirosław ks. prof. dr hab. Istota i geneza religii. Wielkie religie świata. Religie a problemy bezpieczeństwa.
Wybrane problemy etyki a etyki 

wielkich religii.

Mesjanizm w polskiej filozofii i 

literaturze.

66 MIKOŁAJCZAK Stanisław dr
Partie i systemy partyjne we 

współczesnym świecie.
Białoruś - dzieje państwa i narodu. Teorie władzy politycznej.

67 MIŁKOWSKA Grażyna prof. dr hab. Patologie społeczne.
Problemy starzejącego się 

społeczeństwa.
Jak być dobrym rodzicem? Zagrożenia dorastania.

68 MISTERSKA Ewa dr
Służby mundurowe a zdrowie 

psychiczne.
Psychologia stresu. Psychologia interwencji kryzysowej.

Zaburzenia zdrowia psychicznego w 

reakcji na stres i wydarzenia 

traumatyczne.

Psychoedukacja i rehabilitacja 

zaburzeń zdrowia psychicznego.

Zaburzenia psychosomatyczne i 

somatopsychiczne.



69 MISZCZAK Krzysztof dr
Organizacja bezpieczeństwa 

międzynarodowego.

Wybrane strategie i doktryny 

bezpieczeństwa.

Wspólna polityka zagraniczna, 

bezpieczeństwa i obrony UE.

Organizacja i technika służby 

zagranicznej wybranych państw.
Negocjacje w dyplomacji.

70 MRUCZYK Kinga dr Zanieczyszczenia  żywności. Prawo  żywnościowe.
Systemy zapewnienia jakości i 

bezpieczeństwa.
Higiena żywności i żywienia.

Żywienie człowieka zdrowego i 

chorego.

Cele i zadania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.

Dopalacze (nowe narkotyki) - wpływ i 

zagrożenie dla zdrowia ludzi.

71 NIEDZWIECKI Sebastian mgr Fundamentalizm islamski. Terroryzm w kulturze masowej.
Historia islamu i państw 

muzułmańskich.

USA i ZSRR - historia rywalizacji 

zimnowojennej.

Organizacje terrorystyczne - historia i 

współczesność.
Bitwy i dowódcy II wojny światowej. Konflikty zbrojne XX wieku.

72 NOWATKOWSKI Tomasz mgr Samoobrona. Strzelanie. Pierwsza pomoc.

73 NOWAK Michał B. dr 

Geneza terroryzmu muzułmańskiego 

na przykładzie wybranych państw 

muzułmańskich.

Współczesne muzułmańskie 

organizacje terrorystyczne.

Charakteryrtyka państw 

muzułmańskich o największym 

stopniu zagrożenia terrorystycznego.

Islam jako religia państwa i prawa.
Współcześni muzułmanie - obraz 

społeczno-religijno-kulturowy.

74 NOWORYTA Eugeniusz dr Komunikacja międzykulturowa. System bezpieczeństwa ONZ. Polska racja stanu.

75
OSTROUCH-KAMIŃSKA Joanna prof. 

dr hab.

Współczesna rodzina jako przestrzeń 

relacji.

Reprodukcja nierówności 

społecznych poprzez szkołę.
Zmiany we współczesnej rodzinie.

Kobiety i meżczyźni w edukacji, 

kulturze i społeczeństwie.
Społeczne konteksty edukacji.

76 OTWINOWSKI Wiesław dr inż. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zrównoważony rozwój w ekologii.
Obowiazki państwa i obywatela w 

zakresie ochrony środowiska. 

Obronność państwa oraz 

postępowania w sytuacjach 

szczególnych zagrożeń.

77 PAWŁOWSKA Róża dr

Rola i zadania poradnictwa 

pedagogicznego w systemie oświaty i 

wychowania.

Poradnictwo dydaktyczne, 

opiekunczo-wychowacze i 

specjalistyczne.

Orientacja i poradnictwo zawodowe.

78 PIĄTEK Marcin dr
Bezpieczeństwo publiczne w 

samorządzie terytorialnym.

Zamówienia publiczne w obszarach 

obronności i bezpieczeństwa 

państwa.

Polityka bezpieczeństwa Niemiec w 

XXI w.

79 PIESTRZYŃSKI Wojciech dr Psychologia moralności.
Psychogeriatria z elementami 

gerontologii.

Wybrane zagadnienia z psychologii i 

pedagogiki paliatywnej.

Elementarne pojęcia z psychiatrii i 

zdrowia psychicznego.
Wstęp do edukacji morskiej.

80 PIOTROWSKI Andrzej dr Manipulacje społeczne. Wypalenie zawodowe. Komunikacja interpersonalna.

81 PŁACHTA Michał prof. zw. dr hab. Europejskie prawo karne.
Transgraniczna współpraca organów 

ścigania.

82 ROBASZKIEWICZ Kazimierz dr Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

organizacji.
System motywacji pracowników.

Zarządzanie małym 

przedsiębiorstwem.
Biznes plan przedsiębiorstwa.

83 ROKICIŃSKI Krzysztof prof. dr hab. 

Zagrożenia asymetryczne dla 

bezpieczeństwa globalnego i 

państwa.

Żegługa śródlądowa i śródlądowe 

szlaki wodne w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

Polski.

Zarządzanie kryzysowe i 

infrastruktura krytyczna żeglugi 

śródlądowej.

84 RUTA Agnieszka dr
Marketingowe prowadzenie placówki 

medycznej.

Komunikacja i sztuka perswazji w 

bizensie.
Techniki sprzedaży osobistej.

85 SAMOL Katarzyna mgr
Samoświadomość - projektowanie 

kariery zawodowej.
Człowiek jako istota społeczna. Psychologia stresu.



86 SERAFIN Zbigniew dr
Ekonomika bezpieczeństwa 

narodowego.
Wojna gospodarcza. Sankcje ekonomiczne.



87 STARIK Natasza dr Edukacja przez dramę. Projektowanie ofert edukacyjnych. Psychopedagogika twórczości.

88 STAWNICKA Jadwiga prof. dr hab.
Komunikacja w sytuacjach 

kryzysowych.
Podstawy komunikacji społecznej.

Negocjacje jako sposób 

rozwiązywania konfliktów.

Rola słowa w procesach wpływu 

społecznego.
Mechanizmy perswazji i manipulacji.

89 STOPPEL Anna mgr
Warsztaty – Praca zdalna. E-

pracownik. 

Narzędzia marketingu politycznego w 

praktyce polskich kampanii 

wyborczych.

Tendencje rozwojowe w praktyce 

polskich kampanii wyborczych. 

90 SZULMAN-WARDAL Aleksandra dr Psychologia kliniczna. Psychopatologia.

91 SUŚWIŁŁO Małgorzata prof. dr hab. 
Rozpoznawanie i rozwijanie 

inteligencji wielorakich.

Kompetencje nauczyciela wczesnej 

edukacji.
Rola muzyki w rozwoju człowieka.

92 ŚLUSARZ Bogdan prof. dr hab. Zarządzanie administracją publiczną. Zarządzanie projektami unijnymi.
Fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej.

93 TOMCZAK Ryszard dr

Logistyka w cywilno-militarnych 

operacjach wsparcia 

bezpieczeństwa.

Wielonarodowe struktury cywilno 

–wojskowe.

Cywilno-militarne operacje wsparcia 

bezpieczeństwa.

94 TRZASKA Barbara dr
Zarządzanie placówkami 

oświatowymi.

Zarządzanie organizacjami non 

profit.
Marketing międzynarodowy. Marketing w organizacjach non profit. Gospodarka społeczna.

95 WALACHOWSKA Marta mgr Twórcze myślenie i pisanie. Holocaust w filmie. Literatura polska i europejska.

96 WIERZBIŃSKI Robert dr Systemy bezpieczeństwa firm.
Agresja i autoagresja jako kryzys 

tożsamości.

Psychologiczne aspekty systemów i 

sztuk walki.

97 WOJDYŁA-BEDNARCZYK Magda mgr
Finansowanie małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce.

Fundusze unijne a małe i średnie 

przedsiębiorstwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w 

gospodarkach europejskich.

98 WRÓBLEWSKA Alina dr Bezpieczeństwo kulturowe. Antropologia kulturowa. Pedagogika kultury.

99 ZAMIARA Karolina dr Podstawy żywienia człowieka. Historia trucizn i leków. Estetyka. Historia medycyny. Techniki lecznicze i upiększające.

100
ZDUNIAK Andrzej dr,                               

SAMOL Katarzyna mgr

Samoświadomość - projektowanie 

kariery.
Samoregulacja.

Motywacja - trening kompetencji 

miękkich.
Empatia - przedsiębiorczość.

Umiejętności społeczne - 

przywództwo w zarządzaniu.

101 ZDUNIAK Andrzej dr Kierownik XXI wieku. 
Kompetencje wyróżniające w 

zarządzaniu bezpieczeństwem.

Procesy afektywne w zarządzaniu 

kryzysem.

Styl wyjaśniania w procesach 

decyzyjnych.

Przywództwo w zarządzaniu 

sytuacjami kryzysowymi.

102 ZIÓŁKOWSKA Agnieszka dr
Organizacja pracy biurowej w 

administracji. 

Podstawy prawne funkcjonowania 

firm.

Bezpieczeństwo imprez masowych i 

zgromadzeń publicznych.

Organizacja i funkcjonowanie 

organów administracji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej i jego 

ograniczenia.


