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PROGRAM WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS 
 
 

 
09.30–13.30 Kreatywne gry i zabawy. Test kreatywności - sprawdź, jak bardzo jesteś pomysłowy  

- Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni – warsztaty 
(Hol WfiS UMCS) 

 
09.30–13.30 Warsztaty z improwizacji teatralnej - Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni 

Warsztaty krytycznego myślenia - Studenckie Koło Naukowe Etyków i Filozofów Kultury 
UMCS (sala nr 3, parter) 

 
10.00–11.00 Magic Box of the British Culture - Anglojęzyczne Koło Artystyczno-Teatralne CHOREA 

 – pokazy, prezentacja 
(Aula WFiS) 

 
10.15–12.00 Dlaczego wygrał Trump? Czyli jak powstaje postprawda w epoce Big Data - mgr Andrzej 

Stawicki - warsztat 
(sala nr 4, parter) 
 

11.10–11.40 Dlaczego filozofia nadal jest potrzebna? - dr hab. Tomasz Stefaniuk – wykład 
multimedialny 
(Aula WFiS) 

 
11.15–12.00 Zdrowy styl życia. Jak skutecznie kształtować swoje zdrowie? - dr Anna Sadowska –

warsztat 
(sala nr 4 , parter) 

 
11.20–12.20 Przywództwo i motywacja, czyli jak skutecznie wyznaczać i realizować  

swoje cele - Koło Naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie” - warsztat 
(sala nr 101, I piętro) 

 
 

http://www.wfis.umcs.pl/


 
 

 

11.20–11.40 Kognitywistyka praktycznie - Koło Kognitywistyki UMCS  
Jak uspołecznić robota? - prezentacja 
(sala 301, III piętro ) 
 

11.40–12.20 Kognitywistyka praktycznie - Koło Kognitywistyki UMCS  
Tajemnice neuromagii - prezentacja 
(sala 301, III piętro ) 

 
11.50–12.20 Jak pokonać stres? Recepty filozoficzne - dr hab. Krzysztof Kosior, prof. nadzw.  

– wykład multimedialny 
(Aula WFiS) 

 
12.15–13.00 Ruchy społeczne w dobie mediów społecznościowych - dr Jarosław Chodak – warsztat 

(sala nr 4 , parter) 
 
12.30–13.00 Umysły i maszyny w odkryciu naukowym - dr hab. Piotr Giza – wykład multimedialny 

(Aula WFiS) 
 
 
 
 
 
Przez cały czas trwania Drzwi Otwartych UMCS zapraszamy na Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, gdzie 
odbędą się liczne konkursy, zabawy, atrakcje i niespodzianki przygotowane przez studentów Wydziału 
m.in.: 

 Tańcząca Europa (pokazy śpiewy i tańca) 

 Portret Filozoficzny 

 Gra Filozoficzna 

 Wystawy i prezentacje 

 Kawiarenka WFiS 

 ... i wiele innych atrakcji 
 
Podczas Drzwi Otwartych na Wydziale Filozofii i Socjologii, będzie także okazja na rozmowy 
z wykładowcami i studentami o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale. 
 

Więcej informacji na stronie wydziału: www.wfis.umcs.pl  
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