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KURSY UNIWERSYTETU OTWARTEGO
Z UOUW można nauczyć się, jak tworzyć strony www, posłuchać opowieści o francuskich
winach albo zostać biologiem we własnym domu. Opublikowana została nowa lista kursów.
Zapisy rozpoczną się 9 sierpnia.
Na zajęcia Uniwersytetu Otwartego UW może zapisać się każdy, kto ma skończone 16 lat.
Słuchacze zdobywają na nich nowe umiejętności i poszerzają zainteresowania. Zajęcia
prowadzą nauczyciele akademiccy UW.
Kursy podzielone są na sześć bloków tematycznych. Na najbliższy trymestr będzie można
zapisać się na przedmioty takie, jak:









kultura i sztuka: A to wino właśnie! – opowieści o winach francuskich, polskich i innych;
Azja Centralna „od kuchni”; Paryż artystów (XIX-XX wiek);
języki i narody: Break the Sound Barrier – słuchanie ze zrozumieniem bez tajemnic
(poziom B1/B2); Wieczornym pociągiem do Lizbony – praktyczny kurs języka
portugalskiego dla zainteresowanych kulturą Portugalii (poziom A1/A2); Kultura
amerykańska poprzez film (poziom B1);
człowiek i społeczeństwo: Bliski Wschód w XXI wieku – rywalizacja, konflikty,
zagrożenia; Dlaczego kibicujemy? O społecznym fenomenie kibicowania sportowego;
Zapamiętuj lepiej i ucz się łatwiej: trening pamięci i koncentracji, mnemotechniki
i notatki sprzyjające uczeniu się;
biznes, gospodarka i prawo: Praktyczny kurs prowadzenia działalności gospodarczej na
Wschodzie; Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości;
nauka i technika: Stworzenie strony internetowej dla małej firmy na bazie darmowego
systemu WordPress; Bomby, szpiedzy i uczeni;
człowiek i środowisko: Oceania nieznana; Biologia na co dzień – zostań biologiem we
własnym domu!

Pełna lista kursów Uniwersytetu Otwartego UW na I trymestr roku akademickiego 2016/2017
dostępna jest na stronie www.uouw.edu.pl
Rekrutacja rozpocznie się 9 sierpnia o godz. 10. Żeby wziąć w niej udział należy założyć konto
słuchacza na stronie www.uo.uw.edu.pl/rejestracja lub osobiście w biurze Uniwersytetu
Otwartego (Krakowskie Przedmieście 24, Mały Dziedziniec, budynek Samorządu Studentów,
pok. nr 13).
Cena za kurs wynosi od 200 do 700 zł w zależności od rodzaju i intensywności zajęć.
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