
OFERTA  

zajęć do wyboru: konwersatoria w języku obcym 

 na kierunku Pedagogika  drugiego stopnia 

studia niestacjonarne 

 

  

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:12 

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): Platforma e-learningowa, aktywność. 

 

 

Nazwa przedmiotu: Dzieciństwo w społeczeństwach wielokulturowych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Childhood in Multicultural Societies 



Prowadzący/-a: dr Ewa Dąbrowa 

Forma zajęć: konwersatorium  

Liczba godzin: 12 

Liczba ECTS: 2 

Opis: 

1. Child and childhood in the past. Development of childhood studies  

2. Cultural changes and a child situation at present (intercultural view) 

3. Children's rights in the contemporary world. 

4. The child's situation during armed conflicts. 

5. Support for children with war experience. 

6. Adaptation and integration in a multicultural educational environment. 

7. Partnership to support children from conflict-affected regions. 

Warunki zaliczenia (ZO): 

Wynik testu wypełnionego na platformie e-learningowej na poziomie przynajmniej 90%, aktywność. 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu: Internet – zagrożenia i środki bezpieczeństwa informatycznego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Internet - threats and security measures 

Prowadzący/-a: Sergo Kuruliszwili  

Forma zajęć: konwersatorium 

Liczba godzin: 12 

Liczba ECTS: 2 

Opis: The course discusses the issues of cyber security and measures of protections: socio-technics used for scamming, data protections methods, legal regulations, 

most common mechanisms of cyber attracts, ransomware, data breaches, antivirus and anti-malware software, encryption/decryption, SSL, firewall, zero-day exploit.  

Warunki zaliczenia (ZO): Final exam, assignments 

 

Nazwa przedmiotu: E-learning – teoria i technologia 



Nazwa przedmiotu w języku angielskim: E-Learning - Theory and Technology 

Prowadzący/-a: Sergo Kuruliszwili  

Forma zajęć: konwersatorium 

Liczba godzin: 12 

Liczba ECTS: 2 

Opis: The seminar presents the current concepts of e-learning and the ICT tools commonly use in the process of education. 

The students will understand the e-learning theory and the basics of designing the e-learning, web-based, environment and courses. 

Students will gain the ability of implementing the e-learning course into the curriculum. 

The course will be focused on following content: 

- E-learning theory 

- Web based e-learning tools 

- Learning Management Systems  

- Blended learning 

- Web 2.0 / e-learning 2.0 

- Connectivism Learning Theory 

Warunki zaliczenia (ZO): In-class participation, class assignments, final project. 

 

Nazwa przedmiotu: Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Increase your chances for an international career  

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: 12 

Liczba ECTS: 2 



Opis: 

Jeśli jesteś zainteresowany podróżami, zastanawiasz się nad możliwościami kariery międzynarodowej lub pracy w innym kraju, zastanawiasz się jak wejść na rynek 

pracy zagranicą, chcesz poszerzyć swoje horyzonty, ‘pomieszkać’ w USA czy innym miejscu na świecie, to jest to fakultet dla Ciebie. Wspólnie z wykładowcą 

rozważycie szanse, możliwości, aspiracje i jakie działania mogą wpłynąć pozytywnie na ich realizację. Zaprezentowane zostaną także programy wymiany i możliwości 

studiowania czy pracy w USA. Zajęcia pomogą w przygotowaniu CV, listy motywacyjnego, aplikacji w j. angielskim, rozwiną umiejętności językowe słuchaczy.  

Warunki zaliczenia (ZO): participation, activity during class, essay: CV and motivational letter in English (obecność, aktywność podczas zajęć, wypracowanie: list 

motywacyjny i CV w j. angielskim) 

 

Nazwa przedmiotu: Spotkaj bajkopisarkę, włączającą dzieci w proces pisania bajek! 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Meet the children’s stories writer, including children in the process of book writing 

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: 12  

Liczba ECTS: 2 

Opis: 

Introduction to the role of stories for children – about the role of stories for children, fairy tales in different era and in different socio-cultural circumstances. Social 

change – change of aims. Workshop on how to write a story for children… and how to write with the children. Some ideas about research with children as participants 

in diverse participatory models. Prof. Dr Seran Demiral is a book writer and a published author in Turkey. Her stories for children sell in thousands. She specializes in 

participatory research involving children.  

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:12 

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 niestacjonarne 

 

 

Kod 

przedmiotu   
Nazwa przedmiotu  

Forma 

zal.  
ECTS  

Prowadzący/- 

a  
Instytut  Semestr  

Wymiar  godzin  Liczba  grup  Rok/ kierunek/ 

poziom studiów  

Limit  wyk.  ćw. / 

kon./ 

war.  

wyk.  ćw./  

kon./ 

war.   

00-0F-

CRM  

 Conflicts Resolution in Multicultural Societies 

 

ZO  2   Dr Ewa Dąbrowa  IP  letni   12   1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

 14 

Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach 

wielokulturowych 

 

00-0F-

CCS 

Childhood in Multicultural Societies ZO  2   Dr Ewa Dąbrowa  IP  letni   12   1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

14  

Dzieciństwo w społeczeństwach wielokulturowych 

 Internet - threats and security measures ZO 2 Dr Sergo Kuruliszwili  IP  letni   12   1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

14  

Internet – zagrożenia i środki bezpieczeństwa 

informatycznego 



 E-Learning - Theory and Technology ZO 2 Dr Sergo Kuruliszwili  IP  letni   12   1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

14  

E-learning-Teoria i technologia 

 Increase your chances for an international career ZO 2 Prof. Mark Bernheim 

Koordynator: dr hab. 

Anna Odrowąż-Coates, 

prof. APS 

IP letni  12  1 I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

14 

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową 

 Meet the children’s stories writer, including children in 

the process of book writing! 

ZO 2 prof. dr Seran Demiral 

Koordynator: dr hab. 

Anna Odrowąż-Coates, 

prof. APS 

IP letni  12  1 I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

14 

Spotkaj bajkopisarkę, włączającą dzieci w proces pisania 

bajek! 

00-0F-

KMG 

Konfliktlösung in multikulturellen Gesellschaften ZO 2 Dr Ewa Dąbrowa  IP  letni   12    1   I/ 

Pedagogika/ 

II stopnia 

14  

 Conflicts Resolution in Multicultural Societies 

Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach 

wielokulturowych 

 


