
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Filozofii i Socjologii 

  

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, www.wfis.umcs.pl 

Drzwi Otwarte Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Program Wydziału Filozofii i Socjologii – 22 marca 2019 r. 
 

 
 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin 

 

szczegółowe informacje: wfis.umcs.lublin.pl 

 

Kawiarenka Wydziału FiS - porozmawiajmy o studiach przy cieście 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: 

 eksperymenty kognitywistyczne (fantomowa ręka, słuchanie dwuuszne, iluzje psycholo-

giczne) 

 krótkie prezentacje, w tym Lateralizacja mózgu. Czy jesteśmy dwoma osobami w jednym 
ciele, Pamięć: z czym to się je i inne  

 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. Prze-
prowadzimy interesujące doświadczenia m.in.: test z fantomową ręką (doświadczenie ma przybliżyć 
uczniom zjawisko, którym jest fantomowy ból), słuchanie dwuuszne (równoczesne podawanie dwóch 
różnych komunikatów do uszu osoby badanej, której poleca się powtarzanie na głos jednego z tych 
nagrań). Porozmawiamy o złudzeniach psychologicznych, przedstawimy krótkie prezentacje, w tym 
Lateralizacja mózgu. Czy jesteśmy dwoma osobami w jednym ciele, Pamięć: z czym to się je i inne. 

 

Warsztaty krytycznego myślenia  

Studenckie Koło Naukowe „Holon” 

 9:30 – 13:00 (sala nr 3)  

Uczestnicy Warsztatów Krytycznego Myślenia będą mieli okazję dokładniej przyjrzeć się – pod okiem 
studentów filozofii – sprawom i pojęciom pozornie oczywistym, które spotykamy w naszym codzien-
nym życiu.  

Słowa takie jak prawda, pewność czy tożsamość po dokładniejszej analizie i rozważeniu opcji, jakich 
zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę, okazują się bardziej skomplikowane i problematyczne niż może 
się to wydawać na pierwszy rzut oka. 
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Protokół dyplomatyczny (warsztat) 

dr Krzysztof Grabczuk 

 10:00 – 10:45 (sala nr 4) 

Chcesz poznać tajemnice protokołu dyplomatycznego w UE, czyli jak nie popełnić faux pas? Na warsz-
tacie porozmawiamy o zasadach, regułach i porządku podczas oficjalnych spotkań międzynarodowych 
oraz zachowaniach w różnych kulturach europejskich. 

 

Bądź bezpieczny na Facebooku! (warsztat) 

dr Kamil Filipek 

 10:30 – 11:15 (Aula) 

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. 

 

Chodź na SWAP (Spontaniczny Warsztat Artystyczno-Praktyczny) 

Sylwia Guz 

 11:00 – 11:45 (sala nr 4) 

 

Filmozofuj - warsztaty filmowe dla tych, którzy lubią zobaczyć więcej 

Studenckie Koło Naukowe „Holon” 

 11:30 – 12:15 oraz 12:30 – 13:15 (aula WFiS) 

Na spotkaniu w oparciu o materiał filmowy zastanowimy się nad najciekawszymi pytaniami filozofii. 
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. 
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Kontakt: 

Krzysztof Trojnar 
e-mail: krzysztof.trojnar@umcs.pl 
tel. 81 537 27 13 

 

 
migRACJE na świecie - co o nich wiadomo i dlaczego nie jest to oczywiste? (warsztat) 

dr Karolina Podgórska 

 11:30 – 12:15 (sala nr 101) 

Warsztat składał się będzie z dwóch części. W pierwszej przeprowadzona zostanie krótka zabawa in-
teraktywna pozwalająca uczestnikom odkryć ich stan wiedzy o współczesnych migracjach na świecie. 
W części drugiej skupimy się na ukrytych w treści zabawy przekonaniach, które kształtują nasze po-
strzeganie zjawiska migracji.  

   

Dlaczego korzystamy z soku z buraka by wyleczyć raka? Czyli kilka słów o lecznictwie niemedycz-
nym w Polsce (warsztat) 

mgr Patrycja Zalewska 

 12:30 – 13:15 (sala 101) 

Celem warsztatu jest jest zapoznanie uczestników z terminem „lecznictwo niemedyczne” w Polsce. 
Opowiemy o skali tego zjawiska socjologicznego, przyczynach i konsekwencjach. Przytoczymy również 
najciekawsze historie związane z lecznictwem niemedycznym m.in o tytułowym soku z buraka. 

 

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

 Poznaj Samorząd Studentów WFiS: Konkurs z nagrodami Jakie myśli kłębią się w samorządzie?, Samo-

rząd w social mediach - zrób zdjęcie w naszej instagramowej ramce i zdobądź nagrodę 

 Gra terenowa dla gości Wydziału FiS  

 Gry i zabawy filozoficzne, m.in. dowiesz się którym filozofem jesteś? 

 Krzyżówka socjologiczna 

 Występy artystyczne 

 Portret Filozoficzny 

 Wystawy i prezentacje m.in. wystawa: Kreatywność przez fotografię 

 ... i wiele innych atrakcji 

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

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

