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TERMIN ZAJĘĆ GODZINA TEMAT Link do formularza (zapisy) 

20.08 10.00 
Fantastyczne DNA. 

Jak je znaleźć? 
https://docs.google.com/forms/d/1QEnP9Pnyz70TIvIhDnSrv_3xseYCZ7DKbto

Cd82Kfwo/edit?usp=sharing 

20.08 15.00 
Egzosomy 

- naturalne SMSy. 
https://docs.google.com/forms/d/15wveRgsbIr0e6gNxKs1J1iGxkvieHVlD9or

m1UteDyE/edit?usp=sharing 

25.08 10.00 
Porozmawiajmy 

o prześladowaniu 
chrześcijan. 

https://docs.google.com/forms/d/1xESiaAIPotdjb4f4PVlmQGWjZcUB_WmP1h
YMflPHwM4/edit?usp=sharing 

25.08 16.00 
Mów do mnie jeszcze! 
Angielski dla średnio- 
i zaawansowanych. 

https://docs.google.com/forms/d/1OcystmmpQZnqqooNqsliMdTP0XcTynq8-
6Q6cNM25KQ/edit?usp=sharing 

25.08 17.10 
Mów do mnie jeszcze! 
Angielski dla średnio- 
i zaawansowanych. 

https://docs.google.com/forms/d/1QYK0NoSF5ax8kPRWWzK94RPEPV-
neJ4EqvSzMcP-Cmc/edit?usp=sharing 

26.08 14.00 
Magisterka, referat, 

czy doktorat? 
Jak się za to zabrać? 

https://docs.google.com/forms/d/1ZufPFmigpOc6F_mOvtTgpXr_O8kWFnH-
bb_HJJkpywE/edit?usp=sharing 

27.08 11.00 
GMO 

- cud inżynierii, 
czy zagrożenie? 

https://docs.google.com/forms/d/1ZZTAFlFJv-iVW7h0VCdd_5hv96-1ugHC-
sKAhfQ_r7M/edit?usp=sharing 

30.08 14.00 
Uczelniany savoir-vivre 

- czyli o tym jak i do kogo 
mówić, pisać i „mailować”? 

https://docs.google.com/forms/d/1XJdfNoLJ-
82r6uzWaoISDL2lRJBWm1JjidVW4AcYLOk/edit?usp=sharing 

30.08 16.30 
Mamo! Tato! Mam głos. 

Prawa dziecka 
i prawa rodziny. 

https://docs.google.com/forms/d/1yAAAtaZzth-
yZ2k8qX2UEdT5KJfF3yC1OnpBbLGO5ic/edit?usp=sharing 

31.08 16.00 
O własności intelektualnej 
na przykładzie piosenki. 

https://docs.google.com/forms/d/19QHHG5xSx2rYIChwZNT5_BeUStqjYKiGv
a7nyiKsIfw/edit?usp=sharing 

31.08 17.00 Kuchnia Molekularna. 
https://docs.google.com/forms/d/1LCewOg2VwUlkkmUtqTaUWumiaNtrEy7j2

vGoHi70z3A/edit?usp=sharing 
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TERMIN ZAJĘĆ GODZINA TEMAT LINK DO FORMULARZA 

1.09 11.00 
Zrób to sam! 

Warsztaty rękodzielnicze. 
https://docs.google.com/forms/d/1jquwgvOMr1X_8T3bCTrZ-

vAmYeYdN4lHqz0Kyxvuin4/edit?usp=sharing 

1.09 13.30 
Zrób to sam! 

Warsztaty rękodzielnicze. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScek7-

QxlTO88IHYb9M3TzOUiqjllJxk7WHLgpLcVyOuPelig/viewform?usp=sf_link 

1.09 16.00 Kuchnia Molekularna 
https://docs.google.com/forms/d/1qoYj2oKS0iM_WrkzgaXKyOj4oO4a5zI_-

sUBuNTFGto/edit?usp=sharing 

1.09 17.00 Kuchnia Molekularna 
https://docs.google.com/forms/d/1lR50iCT4rU0tIwlTd4-

_mOjJvt8MVIE0MvAW2dKOCMo/edit?usp=sharing 

2.09 15.30 

Jak mówić, 
żeby nas słuchano? 

Jak słuchać, 
żeby do nas mówiono? 

https://docs.google.com/forms/d/1SGYMfIPZsnpDjuGIe3i-
DkKz708MonY1Bikzuk_qv1I/edit?usp=sharing 

3.09 9.00 
Prawdziwe oblicze miłości. 

Chemiczne podstawy 
uczucia zwanego miłością. 

https://docs.google.com/forms/d/1jhqrhwW8G3-
rxZk7YTsRCtt3fBgCmMh1VbJupPJBri4/edit?usp=sharing 

3.09 10.30 
Wykorzystanie nowych 
technologii w prawie. 

https://docs.google.com/forms/d/194qgoea05iDrecguWWUg_a57uo7j0qJGaQ
rwxP3qIEY/edit?usp=sharing 

3.09 11.30 
Unia Europejska 

- czy to nadal wspólnota 
tylko gospodarcza? 

https://docs.google.com/forms/d/1ydfwXRRkzzMnMSNCXux9iTNB1NRvUy3B
v0S1JLuLjzE/edit?usp=sharing 

3.09 13.00 
Prawdziwe oblicze miłości. 

Chemiczne podstawy 
uczucia zwanego miłością. 

https://docs.google.com/forms/d/14KqLEvIAoCyaXhNfDx8Ub4gd81KhKbHISr
-A-2g0n2M/edit?usp=sharing 

6.09 12.00 

The show must go on! 
Słownictwo i wątki 

polityczno-historyczne 
w wybranych piosenkach 

zespołu Queen. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1UkNTOGS3CjDdILIrXBXtenHz6vt3obrcnQ
g0vb1cuGc/edit?usp=sharing 
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6.09 15.30 
Historia piwowarstwa 

w Opolu. 
https://docs.google.com/forms/d/1ittN6ATGkZhsMDT7ML05cdxyR8Pjpaovyvz

mmv9zyBI/edit?usp=sharing 

7.09 13.30 

Porozmawiajmy o prawie 
wyznaniowym. 
O związkach 

wyznaniowych okiem 
praktyka. 

https://docs.google.com/forms/d/1kg_jFetEk2o2jSIlpii147dVW2YFuUCnPlxW
Dm9AZZk/edit?usp=sharing 

7.09 16.00 
Może zrobię doktorat? 

Wszystko 
o procedurze awansowej. 

https://docs.google.com/forms/d/1DQ7zxES6hoZmwft-
_MC1d46dEeTSGuA5FrkO-SKogos/edit?usp=sharing 

8.09 11.00 
„Z archiwum X”, 
czy z archiwum 

w Opolu? 

https://docs.google.com/forms/d/1iaBsfZIB_TukU2CvTZAwfS74Y0glgORQaD
h8hEALlU4/edit?usp=sharing 

8.09 14.30 
Jak szukać, żeby znaleźć? 

Księgozbiory i bazy 
danych. 

https://docs.google.com/forms/d/1T4Sl8sZqw1_CS7IIug13Ay1ZPRKcUYTw2K
SpnwxH2KA/edit?usp=sharing 

9.09 11.00 
Niemcy 

- kraj, który warto poznać. 
https://docs.google.com/forms/d/1AKd7jEAGbNoCAwmBLUZJYOvehh4Ve_B

XKLyioAG_Eok/edit?usp=sharing 

9.09 12.00 
A gdyby Kolumb 

nie odkrył Ameryki? 
https://docs.google.com/forms/d/13Y5nE7IEjKntTsAUde_Psk4yveG5lfRBnkB

uHMuiCsA/edit?usp=sharing 

9.09 14.30 
Jak szukać, żeby znaleźć? 

Księgozbiory i bazy 
danych. 

https://docs.google.com/forms/d/1rBU8cxn5MH-
T_nMXeg8IKKJWv8_uKAGMRGir4mykfvQ/edit?usp=sharing 

9.09 16.00 
Prawnik w akcji 

- od aplikacji po salę 
rozpraw. 

https://docs.google.com/forms/d/1qB5xTHpg1TH3dkxamIuQAyu9n9OrUrVh
AgYYJRb9dog/edit?usp=sharing 

10.09 10.00 

Sinice nie są złe. 
Ich rola w chemii, 

środowisku 
i życiu człowieka. 

https://docs.google.com/forms/d/17kRaWI-16UatOtW9AhgFk-yNfiUfGJX-
4MHBJV6tPDc/edit?usp=sharing 
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10.09 12.00 
„X-Factor” 

Lekcja śpiewu w języku 
angielskim. 

https://docs.google.com/forms/d/1zPmgYdRgz79HI_2AYwI03Z8tvCT2U48zxT
Y_Mo5sybo/edit?usp=sharing 

10.09 13.00 

Sinice nie są złe. 
Ich rola w chemii, 

środowisku 
i życiu człowieka. 

https://docs.google.com/forms/d/1AoAvcZeDLI6KeAzIa2_oOXlpyKPncw8iQln
9Gd96v_o/edit?usp=sharing 

10.09 16.00 
Krótka historia Krajowego 
Festiwalu Polskiej Piosenki 

w Opolu. 

https://docs.google.com/forms/d/1fS08C2kJLh8DF_wktC4XRgvXBVZGJ0Mt
RVAN8Zb3ygE/edit?usp=sharing 

13.09 15.30 
„O czym mówią kości” 

- śladami dawnych 
morderców… 

https://docs.google.com/forms/d/1DCkAkc25UyIB6h0PVLKwVaj7Uoqebm0gd
zMAV1Js-dc/edit?usp=sharing 

14.09 15.30 

Najstarsze naturalne 
trucizny, 

czyli jak uniknąć zatrucia 
i jak je wykryć. 

https://docs.google.com/forms/d/1vcjI-
GP5e9tLvXRGwcpuiIa1rVMOkzGHqUsgrqhpvOk/edit?usp=sharing 

15.09 12.00 
‘I DO care…’ 

(nature and body). 
https://docs.google.com/forms/d/1DPCLZSKpNMOjBD_j2BDKSOhzLL6NbR0

2DpP2Tc6B7E0/edit?usp=sharing 

15.09 14.00 
„Z archiwum X”, 
czy z archiwum 

w Opolu? 

https://docs.google.com/forms/d/1gZjZqGMuhXaBTsvQksZjRSsbeyXOPlZTdS
DqqG8cQxo/edit?usp=sharing 

15.09 16.00 
„Sto lat polskiej piosenki 

1918-2018”. 
https://docs.google.com/forms/d/19fPf9XUA-

jlKn80FThvBuTJlhiCiOIwrhTLnXqiUXEA/edit?usp=sharing 

16.09 10.30 
Logika dla prawników 

- czy prawo da się 
zrozumieć? 

https://docs.google.com/forms/d/1k2uxc-
9CXoU0OnoDCixVW4IzE6C_3DD436l8hUkhknA/edit?usp=sharing 

16.09 12.00 
‘Let’s exam!’ 

Egzamin 
poziomujący/próbny/ 

https://docs.google.com/forms/d/1oKfNqTOv5JdjRh5KbaBWYiE67Y3nfEWH_
lzrTYH5u7Q/edit?usp=sharing 
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pokazowy z języka 
angielskiego 

(części: pisemna & ustna). 

16.09 16.00 
Prawnik w akcji 

- od aplikacji po salę 
rozpraw. 

https://docs.google.com/forms/d/1guPymzx1kuhjyN9LlgqZfwOoRx0beUKrNW
Bib8ino4Q/edit?usp=sharing 

17.09 10.00 

Jakie zanieczyszczenia 
wdychamy 

- mchy prawdę Ci 
powiedzą. 

https://docs.google.com/forms/d/1LYyFY0hySgAbQCMeXsB66vw698V9dlIlBP
0qnbGlcqo/edit?usp=sharing 

17.09 13.00 

Sorbenty, biosorbcja 
i biotransformacja, 
czyli perspektywy 
na oczyszczanie 

środowiska. 

https://docs.google.com/forms/d/13kTt1PZ_qFtE1gV42FR-
hftlBtCbMtS9IXEuQH6hb04/edit?usp=sharing 

17.09 14.45 

Kiedy film inspiruje do 
zmian w prawie 

oraz dyskusji nad 
obowiązującymi 

regulacjami 
– czyli o adopcji inaczej… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrwmyoYu5hEMN_yEWxvHhC
y-PjyLmjEKFYiroWxZWo0K_rg/viewform?usp=sf_link 

 
ZAPISY od 16 SIERPNIA 2021 r. liczba miejsc ograniczona! 

 
Certyfikaty dla Uczestników Szkoły Letniej UO 

wydawane będą na wniosek osoby zainteresowanej skierowany na adres kpluta@uni.opole.pl. 
Skan zostanie przesłany na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres email. 

Oryginały będą przygotowane do odbioru w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UO po 20 września 2021 r. 
(budynek WPiA, IV piętro, p. 5.3/5.4). 

UWAGA! Podczas zajęć wskazane korzystanie z maseczek zasłaniających zarówno usta jak i nos. 


