
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 395/2022 Rektora APS z dnia 30 września 2022 r.  

  

  

OFERTA  

zajęć do wyboru: konwersatoria w języku obcym 

 na kierunku Pedagogika  drugiego stopnia 

studia stacjonarne 

  

Rok/ specjalność: I, wszystkie specjalności 

  

Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wielokulturowych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Conflicts Resolution in Multicultural Societies 

Prowadzący/-a: dr Ewa Dąbrowa 

Forma zajęć: konwersatorium 

Liczba godzin:15 

Liczba ECTS: 2 

Opis: 

1. What is a conflict? - definitions. From group to interpersonal conflict - dimensions, reasons and dynamic. Conflict stages. 

2. Culture in the perspective of conflict theories. Cultural differences and conflicts in the contemporary world. 

3. Diversity of conflicts around the world. Which conflicts have a cultural background? International and national conflicts as an example of group conflict. Conflict 

as a source of genocide. 

4. The specific of interpersonal cultural conflicts. Conflict analyses as a basic for conflict solution. 

5. Mediation and negotiations - methodology of conflict resolution. Alternative dispute resolution (ARD). 



6. Communications during conflict resolution. Conflict management and working with conflict in intercultural groups. 

7. People and organizations commitment to resolving cultural conflicts. 

8. Cultural conflict in education. Prevention and intervention work in conflict situations. 

Warunki zaliczenia (ZO): Prezentacja: Cultural Conflict in the Local Environment and/or in the Global World - Analysing and Proposals of Resolving; aktywność. 

 

Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne a społeczeństwo 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Information Technology and Society  

Prowadzący/-a: dr Sergo Kuruliszwili  

Forma zajęć: konwersatorium 

Liczba godzin:15 

Liczba ECTS 2 

Opis: Impact of IT on the society in terms of: Sociology, Psychology, Health, Education and human development. 

Data/Information – validation, evaluation, selection, protection.    

Distance learning / e-learning;  

ERP systems;  

Artificial Intelligence 

IT security and privacy 

Warunki zaliczenia (ZO): Final exam, assignments 

 

Nazwa przedmiotu: Kto może zmienić świat, jeśli nie rodzice. Rodzicielski aktywizm w Polsce 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Who can change the world if not the parents? Parental activism in Poland 

Prowadzący/-a: dr hab. Danuta Uryga, prof. APS 

Forma zajęć: konwersatorium 

Liczba godzin: 15 



Liczba ECTS: 2 

Opis:  

We are not surprised when children "rebel", but is rebellion appropriate for parents? The topic of the seminar is parental activism. It is a relatively new phenomenon, 

taking the form of organized resistance against specific social policies (social support, health, education). We will look at it from the pedagogical point of view – 

what is parental activism? Is this a topic worth exploring? Is it worth supporting? The classes will consist of reading fragments of media and scientific texts, talking, 

conducting interviews with activists, and creating short written statements. 

Warunki zaliczenia (ZO): Active presence, creating short texts summarizing each class 

 

Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy społeczne w kontekście zjawiska pedagogizacji 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Contemporary Social Problems in the Context of Phenomenon of Educationalization 

Prowadzący: dr Edyta Zawadzka 

Forma zajęć: konwersatorium: 

Liczba godzin: 15 

Liczba punktów ECTS: 2 

Opis 

Classess are based on problem based learning method. During each class students will work in groups on educational solution to given social problem. Topics: 

1. First class. Introduction 

2. Concept of educationalization as a conceptual framework for reflection on the role of education in the processes of preventing and solving contemporary social 

problems 

3. Challenges facing family and modern forms of education as a way of supporting family in dealing with them 

4. Educational inequality and addressing the problem through education 

5. Social exclusion of people with disabilities and the role of school education in supporting their social inclusion 

6. Environmental/ecological problems and implementation of education as a method of tackling them and their effects 

7. The challenges of risk society and preparing children and teenagers for living in it 



8. Summary 

Warunki zaliczenia: (ZO): presentation, preparing in groups solutions to social problems 

 

Nazwa przedmiotu: Konwencja Praw Dziecka – prawne i praktyczne aspekty konwencji 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Convention on the Rights of the Child - legal and practical issues  

Prowadzący/-a: prof. dr Seran Demiral (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Istanbul, Turkey) 

Koordynator z APS: dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS 

Forma zajęć: konwersatorium on-line  

Liczba godzin: 15 (stacjonarne) 

Liczba ECTS: 2 

Opis: 

1. Historical roots and conceptual backgrounds of UNCRC 

2. New interpretations for the Convention: 3P approach and beyond 

3. Rights and democracy for social change 

4. Civil society and institutional solutions against right infringements 

5. Everyday experiences of citizenship and citizenship education  

Warunki zaliczenia (ZO): participation, activity during class, essay (obecność, aktywność podczas zajęć, wypracowanie) 

 

Nazwa przedmiotu: Opowieści. Rola bajek oraz przekazów ludowych w wychowaniu dzieci 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Storytelling. The role of fairy tales and folk stories in children’s upbringing 

Prowadzący/-a: prof. Mark Bernheim (Miami University, Columbus Ohio) 

Koordynator z APS: dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS 

Forma zajęć: konwersatorium on-line  

Liczba godzin: 15 (stacjonarne) 



Liczba ECTS: 2 

Opis: 

Jeśli lubisz bajki, historyjki i opowieści dla dzieci i zastanawiasz się jaka jest i była ich zasadnicza rola w procesie wychowania, we wczesnej socjalizacji, w 

kształtowaniu postaw i modelowaniu ról społecznych, to jest to fakultet dla Ciebie. Ponadto rozwiniesz swoje umiejętności językowe i poznasz fascynujący świat bajek 

od Korczaka po Roalda Dalh’a.   

Warunki zaliczenia (ZO): participation, activity during class, essay about interpretation of children’s stories or their social impact (obecność, aktywność podczas zajęć, 

wypracowanie w j. angielskim poświęcone interepretacji bajek lub ich społecznym oddziaływaniom) 

 

Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wielokulturowych 

Nazwa przedmiotu w języku niemieckim: Konfliktlösung in multikulturellen Gesellschaften 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Conflicts Resolution in Multicultural Societies 

Prowadzący/-a: dr Ewa Dąbrowa 

Forma zajęć: konwersatorium 

Liczba godzin:15 

Liczba ECTS: 2 

Opis: 

1. Einführung. 

2. Was bedeutet ein Konflikt? - Definitionen, Arten, Ursachen und Entwicklung. 

3. Vielfalt der Konflikte weltweit. Welche Konflikte haben einen kulturellen Hintergrund? Internationale und nationale Konflikte als Beispiel der Gruppenkonflikt. 

Konflikte und Völkermord. 

4. Die Situation der Jugendlichen während dem Konflikt. 

5. Die Besonderheit der individuellen Kulturkonflikte. Mediation und Verhandlung - die Methodik der Konfliktlösung. Wie können wir damit arbeiten? 

6. Kommunikation während der Konfliktlösung. Konfliktmanagement und Konfliktbearbeitung in interkulturellen Gruppen. 

7. Engagement für die Lösung der kulturellen Konflikte. 



8. Kulturelle Konflikte in der Bildung. Prävention und Intervention in Konfliktsituationen. 

Warunki zaliczenia (ZO): Prezentacja i udział w aktywnościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Propozycje zajęć do wyboru: konwersatoria w języku obcym na rok akademicki 

2022/2023 

kierunek Pedagogika 

studia stacjonarne 

 

Kod 

przedmiotu   
Nazwa przedmiotu  

Forma 

zal.  
ECTS  

Prowadzący/- 

a  
Instytut  Semestr  

Wymiar  godzin  Liczba  grup  Rok/ kierunek/ 

poziom studiów  
Limit  

wyk.  kon./ wyk.    

kon.   

  

 00-0F-

CRM 

Conflicts Resolution in Multicultural Societies 

 

ZO  2   Dr Ewa Dąbrowa  IP  letni   15    1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

13  

Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach 

wielokulturowych 

00-0F-

ITS  

Information Technology and Society ZO  2   Dr Sergo  

Kuruliszwili 

 IP  letni   15    1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

13 

Technologie informacyjne i społeczeństwo 

 Who can change the world if not the parents? Parental 

activism in Poland 

ZO 2 Dr hab. prof. APS Danuta 

Uryga 

IP letni  15  1 I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

13 

Kto może zmienić świat, jeśli nie rodzice. Rodzicielski 

aktywizm w Polsce 



00-0F-

CPC 

Contemporary Social Problems in the Context of 

Phenomenon of Educationalization 

ZO 2 Dr Edyta Zawadzka IP letni  15  1 I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

13 

Współczesne problemy społeczne w kontekście 

zjawiska pedagogizacji 

 Convention on the Rights of the Child - legal and 

practical issues 

ZO 2  prof. dr Seran Demiral 

Koordynator: dr hab. 

Anna Odrowąż-Coates, 

prof. APS 

 

IP letni  15  1 I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

13 

Konwencja Praw Dziecka – prawne i praktyczne 

aspekty konwencji 

 

 Storytelling. The role of fairy tales and folk stories in 

children’s upbringing 

ZO 2 prof. Mark Bernheim 

Koordynator: dr hab. 

Anna Odrowąż-Coates, 

prof. APS 

 

IP letni  15  1 I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

13 

Opowieści. Rola bajek oraz przekazów ludowych w 

wychowaniu dzieci 

00-0F-

KMG 

Konfliktlösung in multikulturellen Gesellschaften ZO 2 Dr Ewa Dąbrowa  IP  letni   15    1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

 13 

 Conflicts Resolution in Multicultural Societies 

Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach 

wielokulturowych 

  

 

 

 

 

 


