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PSYCHOLOGIA
W ZARZADZANIU

Być jak Eisenhower, czyli zarządzanie czasem w praktyce.
mgr Ewa Nowak-Koprowicz
Dobierz kompetencje do wymagań rynku pracy.

dr Robert Góra

Czy opakowanie ma wpływ na podejmowanie decyzji konsumenckich.

mgr Bartłomiej Cieszyński

Sprzedawca doskonały, metody wywierania wpływu na konsumentów.

DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Real Time Marketing w internecie, czyli o markach,
które trzymają rękę na pulsie. (warsztat 2h)

dr Olga Kurek-Ochmańska

Nowa rola mediów w erze fake newsów i postprawdy. (2h)

dr Łukasz Błąd

Aktorzy a cenzura - dzieje zmagań.
Improwizacja przed mikrofonem i kamerą - sztuka czy brak
profesjonalizmu?

mgr Szymon Taranda
Wystąpienia publiczne - nie taka publiczność straszna, jak wygląda

GRAFIKA KOMPUTEROWA

I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA

(lub jak ją widzisz).

mgr Łukasz Szubart

Podstawy druku 3D

mgr Gabriela Piechnik

Storybording, czyli jak zacząć produkcję ﬁlmową.

mgr Łukasz Bis

Wirtualna rzeczywistość jako nowe medium.

FILOLOGIA

mgr Qinghua Zhang-Żyracka
ANGIELSKA

ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

dr Kamil Łuczaj

Chiny- wprowadzenie do języka, kultury i tradycji
Państwa Środka.

Dictionary use - warsztat i domeny tłumacza.
mgr Gabriela Kawalec
Negocjacje w biznesie.
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mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba

Zarządzanie ﬁnansami na giełdzie, czyli dlaczego to nie działa
tak, jak myślisz (zajęcia przeprowadzane w Laboratorium Finansowym

ZARZĄDZANIE

WSIiZ).

Jakie umiejętności i role menedżerskie są kluczowe w biznesie
mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

międzynarodowym - przykład Billa Gatesa.
Jak prosty pomysł może się przerodzić w ciekawy biznes.

BIZNES TURYSTYCZNY

Zarządzanie w XXI wieku, czyli o tym dlaczego współczesne
organizacje są TURKUSOWE?

mgr inż. Alicja Wróbel

Klocki LEGO- nie tylko do zabawy.

dr Grzegorz Wróbel

FlexSim – poznaj oprogramowanie i rozpocznij proces produkcyjny.

Dawid Kyc

Logistyka przyszłości- statkiem, dronem, czy wagonem?

mgr Łukasz Stokłosa

Promocja regionów turystycznych w Internecie – aktualne
Trendy i dobre praktyki.
Najbardziej niesamowite hotele świata.

mgr Beata Dec
Profesjonalna obsługa klienta w gastronomii.
Systemy rezerwacyjne w turystyce.*
mgr Marek Gwóźdź

Zajęcia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie dostarczone
przez ﬁrmy zewnętrzne i zainstalowane w laboratorium
(Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej).

GENERAL AVIATION

mgr Michał Nędza

MANAGEMENT

AVIATION MANAGEMENT/

Aviation curiosities, what you deﬁnitely do not know about ﬂying.

INTERNATIONAL

ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

LOGISTYKA

mgr Ewa Nowak-Koprowicz

Zarządzanie zyskiem w liniach lotniczych – jak menedżerowie
maksymalizują zyski.

mgr Marcin Smulski

Praca menedżera linii lotniczej – z jakimi wyzwaniami i problemami
muszą się zmierzyć w dzisiejszym świecie linie lotnicze

Studenci
Aviation Management Club

Linie lotnicze cargo - jak organizowany jest transport drogą powietrzną.

mgr Sylwia Mazur

Business etiquette for youth - how to start creating your professional
image when you are a teen?

Studenci WSIiZ

dr Zoﬁa Sawicka

How did I ﬁnd myself in Poland? - meeting with UITM foreign students
(Malaysia, Kazakhstan, Ukraine).

How to communicate with Middle East? Myths and facts.
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FIZJOTERAPIA

INFORMATYKI
STOSOWANEJ

INFORMATYKA

dr inż. Janusz Kolbusz

Konﬁguracja i zarządzanie sieciami komputerowymi oraz ich
bezpieczeństwem

dr Marek Jaszuk

Programowanie serwisów internetowych i urządzeń mobilnych

dr Janusz Korniak

Internet Rzeczy – projektowanie inteligentnego domu

mgr Marzena Mańdziuk

Techniki relaksacji w sytuacjach stresowych.

mgr Weronika Cyganik

Odzyskaj zdrowie – poznaj nowe możliwości masażu.

Jesteś tym, co jesz!- czy musze zatem zjeść kogoś wysportowanego?

MEDYCZNY

DIETETYKA

„To eat, or not to eat. That is a question”- chwyty marketingowe
mgr Agnieszka Momora
mgr Klaudia Bar

producentów.
Pogromcy mitów dietetycznych. Bez glutenu, bez mleka,
bez tłuszczu, bez sensu.

TEMAT NA
ZAMÓWIENIE

KOSMETOLOGIA

Kaloria tylko czeka aż stracisz czujność.

mgr inż. Dominika Furman-Toczek

mgr Sylwia Wierzbińska-Karakuła

Znamiona pod lupą, czyli co powinniśmy wiedzieć
o nowotworach skóry.

Poznaj swoją skórę – ciekawostki o skórze, przydatkach i ich funkcjach.

Każda szkoła może zaproponować zagadnienie lub temat, który jest dla niej interesujący.

