
 
 
 
 
 

 

LIST OF COURSES IN FOREIGN LANGUAGES 

 

 

DEGREE COURSE 

 

COURSE (POLISH/ENGLISH NAME) 

FOREIGN 

LANGUAGE  

OF THE COURSE 

PEDAGOGY 

 

(undergraduate) 

Technologie informacyjne (Information technology) English 

Emisja głosu i ergonomia (Vocal pedagogy and 

ergonomics) 

English 

Kreowanie kariery zawodowej (Creating a professional 

career) 

English 

Wprowadzenie do psychologii (Introduction to 

psychology) 

English 

Socjologia ogólna (Basic sociology) English 

Inteligencja społeczna (Social intelligence) English 

Komunikacja i kultura języka (Communication and 

courtesy of language) 

English 

Oblicza dydaktyki XXI wieku (Didactics in 21st century) English 

Współczesne kierunki pedagogiczne (Contemporary 

trends in pedagogy) 

English 

PEDAGOGY 

 

(graduate) 

Współczesne problemy socjologii edukacji (Modern 

issues od educational sociology) 

English 

Współczesne problemy psychologii (Modern issues of 

psychology) 

English 

Andragogika (Andragogy) English 

Współczesne kierunki i nurty w pedagogice (Modern  

trends in pedagogy) 

English 

Kształcenie wielokulturowe (Multicultural education)  English 



 
 
 
 
 

PEDAGOGY  

OF PRESCHOOL  

AND EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION 

 

(graduate) 

Współczesne technologie informacyjne 

(Contemporary information technology) 

English 

Pierwsza pomoc przedmedyczna (First aid) English 

Wprowadzenie do socjologii (Introduction to 

sociology) 

English 

Współczesne zjawiska socjologii edukacji 

(Contemporary issues of educational sociology) 

English 

Współczesne zjawiska psychologii edukacji i 

wychowania (Contemporary issues of psychology of 

education and upbringing) 

English 

Mediacje w oświacie i mediacje rówieśnicze 

(Mediation in education and mediation for peers) 

English 

Literatura dla dzieci w pracy nauczyciela przedszkola i 

klas I-III (Literature for children in the work of the 

teacher in preschool and primary school) 

English 

Techniki szybkiego czytania i zapamiętywania 

(Technics of speed reading and memorization) 

English 

Biblioterapia i baśnioterapia (Bibliotherapy and fairy-

tale therapy) 

English 

HOMELAND SECURITY 

 

(undergraduate) 

Podstawy współczesnej socjologii (Basics of 

contemporary sociology) 

English 

Podstawy nowoczesnej psychologii (Basics of modern 

psychology) 

English 

Technologie informacyjne (Information technology) English 

Media relations (Media relations) English 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej 

(Homeland security in European Union) 

English 

Gra decyzyjna (Desicion game) English 

Warsztaty negocjacji i mediacji (Worshops of 

negotiations and mediation) 

English 



 
 
 
 
 

Warsztaty pisania strategii i programów 

profilaktycznych (Workshops: writing the preventive 

strategies and programmes) 

English 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (Management 

in crisis situations) 

English 

HOMELAND SECURITY 

 

(graduate) 

Warsztaty z komunikacji społecznej (Workshops: 

social communication) 

English 

Warsztaty: strategie bezpieczeństwa wewnętrznego 

(Workshops: strategies of homeland security) 

English 

Warsztaty: rozwiązywanie konfliktów (Workshops: 

solving the conflict) 

English 

Psychologia społeczna: techniki wpływania na ludzi 

(Social psychology: how to influence others) 

English 

Polityka bezpieczeństwa UE: aspekty praktyczne 

(Security policy in UE: practical aspects) 

English 

Zarządzanie jakością w instytucjach bezpieczeństwa 

wewnętrznego (Quality management in the 

institutions of homeland security) 

English 

Współczesny terroryzm: strategie i metody zwalczania 

(Contemporary terrorism: strategies and ways of 

fighting back) 

English 

Ochrona ludności i obrona cywilna: aspekty 

praktyczne (Protection of population and civil 

defense: practical aspects) 

English 

Ochrona przed czynnikami masowego rażenia 

(Protection against factors of mass destruction) 

English 

COSMETOLOGY 

 

(undergraduate) 

Technologie informacyjne (Information technology) English 

Anatomia człowieka (Human anatomy) Russian 

Pierwsza  pomoc przedmedyczna (First aid) English 



 
 
 
 
 

Teoretyczne zagadnienia współczesnej kosmetologii 

(Theoretical issues of contemporary cosmetology) 

English 

DIETETICS 

 

(undergraduate) 

Genetyka (Genetics) Russian, English 

Ochrona własności intelektualnej (The protection of 

intellectual property) 

English 

Dietetyka pediatryczna (Pediatric dietetics) English 

Technologie informacyjne (Information technology) English 

Psychologia ogólna (Basic pedagogy)  Russian, English 

Pedagogika zdrowia (Pedagogy of health) English 

Etyka (Ethics) French, English 

 


