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Kawiarenka Wydziału FiS - porozmawiajmy o studiach przy kawie i herbacie 

 9:00 – 13:30 (hol WFiS) 

W wydziałowej kawiarence przez cały czas trwania Drzwi Otwartych znajdować się będą przedstawi-
ciele wszystkich kierunków dostępnych na Wydziale Filozofii i Socjologii. Odpowiedzą oni zaintereso-
wanym 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 niespo-
dzianki 

 

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

Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni 

 9:30 – 13:00 (hol WFiS)  

Kreatywne gry i zabawy – studenci przeprowadzają gry i zabawy rozwijające wyobraźnię, ekspresję 
oraz umiejętności związane z myśleniem twórczym; 

Test kreatywności – sprawdź, jak bardzo jesteś pomysłowy – studenci pod nadzorem opiekuna prze-
prowadzają testy określające stopień oraz dziedzinę kreatywności, w jakiej wyróżniają się badane 
osoby. Test poprzedza rozgrzewka twórcza a jego treść stanowią trzy zadania określające twórczość 
w obszarze wizualnym, praktycznym oraz myślenia twórczego;  

 

http://wfis.umcs.pl/
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Poznaj kognitywistykę: 

 eksperymentalnie (fantomowa ręka, latające trójkąty...) 

 co nas interesuje? (świadomy sen, pranie mózgu...) 

 rozmawiamy o kognitywistyce (q&a) 

Koło Kognitywistyki UMCS 

 9:30 - 13:00 (sala nr 2) 

Podczas spotkania opowiemy o kognitywistyce, o tym co jest jej głównym przedmiotem badań. 
Uczestnicy spotkania dowiedzą się czym jest świadomy sen, poznają techniki świadomego snu. Prze-
prowadzimy doświadczenia: test z fantomową ręką (doświadczenie ma przybliżyć uczniom zjawisko, 
którym jest fantomowy ból), test MMSE (test wykonywany przez neuropsychologów pozwalający 
m.in. sprawdzający zdolności poznawcze), test na różnice w płci mózgu (z książki Anne Moir „Płeć 
mózgu”). Porozmawiamy o złudzeniach optycznych, odpowiemy na pytanie jak „wyprać mózg” - 
krótka historia „prania mózgu”, wraz z instrukcją. Wspólnie napiszemy wiersz dadaistyczny i zatytułu-
jemy go, nadając mu wyraźnie ukierunkowanie oraz pokażemy jak uzasadnić nadaną interpretację 
przy pomocy psychologii, semiotyki czy filozofii. 

Filmozofuj - warsztaty filmowe dla tych, którzy lubią zobaczyć więcej 

Studenckie Koło Naukowe Etyków i Filozofów Kultury UMCS 

 10:00 – 10:30 oraz 11:00 – 11:30 (aula WFiS) 

Na spotkaniu w oparciu o materiał filmowy zastanowimy się nad najciekawszymi pytaniami filozofi i. 
Będzie to okazja do lepszego poznania samego siebie i dyskusji na ważne tematy. Spotkanie rozwija 
ciekawość świata, otwartość na innych i chęć lepszego zrozumienia rzeczywistości. 

Nowe prawo o śmieciach, czyli czym są polityki publiczne? (warsztat) 

mgr Magdalena Cieślikowska 

 10:00 – 10:45 (sala nr 4) 

Warsztat wprowadza w problematykę polityki publicznej, wyjaśnia cele, pokazuje uzasadnienia dla 
rozwiązań w różnych dziedzinach życia. Można także dowiedzieć się jak wyglądają różne szczegółowe 
polityki publiczne od poziomu ogólnopolskiego po lokalny. Przykładem na którym dobrze widać sens 
oraz istotę polityki publicznej jest nowe prawo o śmieciach.   
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Chodź na SWAP (Spontaniczny Warsztat Artystyczno-Praktyczny) 

dr Małgorzata Dziekanowska, Sylwia Guz, Patryk Kuś 

 10:30 – 11:15 (sala nr 240) 

Bezpieczeństwo na portalach społecznościowych. Jak uniknąć błędów i zagrożeń w sieci (warsztat) 

dr Kamil Filipek 

 11:00 – 11:45 (sala nr 4) 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z a) najważniejszymi zagrożeniami występującymi na 
portalach takich jak: Facebook, Twitter czy Instagram, b) najczęstszymi błędami popełnianymi przez 
użytkowników, które prowadzić mogą do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych. 

Poznaj sztuczne neurony (warsztat) 

mgr Artur Grabowski 

 11:30 – 12:15 (pracownia komputerowa, sala 345) 

Na warsztacie uczniowie zapoznają się z tematyką sztucznych sieci neuronowych. W trakcie praktycz-
nych zajęć uczestnicy będą mogli tworzyć nieskomplikowane sztuczne sieci neuronowe w przygoto-
wanym przez prowadzącego środowisku. 

Magic Box of the British Culture!  

Anglojęzyczne Koło Artystyczno- Teatralne CHOREA 

 12:00 – 12:45 (aula WFiS) 

SOCJOLOGIA zaprasza! Jeśli uważasz, że język angielski to tylko trudna i nudna gramatyka My udo-
wodnimy Ci że się mylisz. Zapraszamy Cię na spacer po Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii. Poznasz ciekawą 
kulturę, zobaczysz ciekawe osobistości, posłuchasz dobrej muzyki i co najlepsze... wygrasz super na-
grody! 

Słuchaj uważnie i baw się wybornie! Zabierz kolegów i koleżanki! Hamburgerowe żelki i pyszna her-
bata będą na Ciebie czekać na dniach otwartych! 
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Dlaczego wybory wygrał Trump, czyli jak wygrywa się wybory w epoce Big Data? (warsztat) 

mgr Andrzej Stawicki 

 12:00 –  12:45 (sala nr 4) 

W dzisiejszych czas pozostawiamy w sieci coraz więcej informacji na swój temat. Tak zwane social-
media gromadzą ogromne bazy danych na temat naszych zwyczajów, opinii i zainteresowań. Specja-
liści od analizy tzw. Big Data opracowali zaawansowane algorytmy, które umożliwiają bardzo precy-
zyjne prognozowanie naszych zachowań. Ich wykorzystywanie budzi wiele kontrowersji i przyczyniło 
się do powstania zjawiska zwanego postprawdą. Niniejszy warsztat będzie poświęcony kontrower-
sjom związanym z wykorzystywaniem naukowych narzędzi do manipulacji przekazem medialnym na 
potrzeby polityki.  

 

Przez cały czas trwania „Drzwi Otwartych” zapraszamy na liczne konkursy, zabawy, atrakcje i nie-
spodzianki przygotowane przez studentów Wydziału m.in.: 

 Tańcząca Europa (pokazy śpiewu i tańca) 
 Portret Filozoficzny 
 Gra Filozoficzna 
 Wystawy i prezentacje 
 Gra terenowa dla gości Wydziału FiS  
 ... i wiele innych atrakcji 

 

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie wfis.umcs.lublin.pl 

Kontakt: 

Krzysztof Trojnar 

e-mail: krzysztof.trojnar@umcs.pl 

tel. 81 537 27 13 

 

 

http://wfis.umcs.pl/
http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2835,pl.html
mailto:krzysztof.trojnar@umcs.pl

