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9.00–14.30 Kawiarenka WFiS (Hol Wydziału Filozofii i Socjologii) 

W wydziałowej kawiarence przez cały czas trwania Drzwi Otwartych znajdować się będą 

przedstawiciele wszystkich kierunków dostępnych na Wydziale Filozofii i Socjologii. Odpowiedzą oni 

zainteresowanym osobom na pytania związane ze studiami. Dodatkowo każdy będzie mógł się napić 

wybornej kawy i herbaty oraz zjeść pyszne łakocie. Przewidziane są liczne konkursy, zabawy, atrakcje 

i niespodzianki, m.in. kiermasz książek, portret filozoficzny oraz wystawa „Kreatywność w świecie”.  

10.00–14.00 Prezentacja działalności studenckich kół naukowych – kierunków: 

Kognitywistyka, Europeistyka, Filozofia, Socjologia, Zarządzanie w Politykach 

Publicznych (sala nr 3, parter) 

 

EUROPEISTYKA 

 

11.00–12.30 Warsztat: Noc Kultury z PZU, czyli jak budować partnerskie relacje ze sponsorem 

(case study) – mgr Aleksandra Kołtun (Sala Obrad Rady Wydziału FiS – sala nr 4, 

parter). 

Zapisy: jedna klasa lub maksymalnie 25 osób indywidualnych. 

 

FILOZOFIA 

 

9.30–11.00 Warsztat: Przywództwo i motywacja, czyli jak skutecznie wyznaczać i realizować 

swoje cele – Koło naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie" pod opieką 

dr Moniki Baczewskiej-Ciupak i dr. Marcina Krawczyka (Sala Obrad Rady 

Wydziału FiS – sala nr 4, parter). 

Zapisy: jedna klasa lub 30 indywidualnych osób; w przypadku braku chętnych 
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wydarzenie nie odbędzie się. 

12:00 -13:30 Kawiarenka kulturalno-filozoficzna (kawiarnia w holu Wydziału Filozofii 

i Socjologii). Ograniczona liczba miejsc; jedna klasa lub 20 osób indywidualnych. 

 

KOGNITYWISTYKA 

 

10.00–14.00 Warsztat: Wolne oprogramowanie w edukacji informatycznej – studenci 

kierunku kognitywistyka pod opieką dr. hab. Piotra Gizy (pracownia 

komputerowa – sala nr 142, I piętro oraz sala nr 345, III piętro)  

13:00 – 14:30 Wykład: Coś wpadło mi w oko czyli ilu naukowców potrzeba by wyjaśnić iluzję 

(45 min) – dr Piotr Konderak (sala nr 201, II piętro) 

Po wykładzie odbędą się konsultacje kognitywistyczne – spotkanie 

z wykładowcami oraz studentami kierunku kognitywistyka (45 min) 

 

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

 

9.30–14.30 Test kreatywności – studenci kierunku kreatywność społeczna pod opieką mgr 

Justyny Rynkiewicz (hol Wydziału Filozofii i Socjologii) 

9.30–14.30 Kreatywne gry i zabawy – studenci kierunku kreatywność społeczna pod opieką 

dr Doroty Tymury (sala nr 2, parter) 

 

SOCJOLOGIA 

 

11.20–12.20 Warsztat: Akcje → reakcje → interakcje – komunikacja w świecie społecznym – 

mgr Julita Kożuch (sala nr 301, III piętro) 

Zapisy min. 10 osób. 

 

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH 

 

10.00–11.00 Warsztat: Równość płci – komu jest potrzebna? – dr Dominika Polkowska (sala 

nr 101, I piętro).  
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Zapisy min. 10 osób. 

12.30–13.30 Warsztat: Czy potrafię być negocjatorem? – dr Izabela Łucjan (Sala Obrad Rady 

Wydziału FiS – sala nr 4, parter)  

Zapisy min. 10 osób. 

 

Zgłoszenia na warsztaty proszę przesyłać na adres: warsztaty@wfis.umcs.lublin.pl . 
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