
9.00–10.00 10.00–11.00 11.00–12.00 12.00–13.00

Aula 
im. prof. Kazimierza Popiołka

Wykład gościnny

dr Łukasz Lamża
„Sztuczna inteligencja: 
narzędzie, partner, kolega?”

Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, sala sympozjalna I

dr Damian Guzek 
„Kreowanie marki w komunikacji”

Instytut Filozofi i, 
sala sympozjalna I

dr Agnieszka Woszczyk
„Coachingowe ABC”

Instytut Socjologii, 
sala sympozjalna I

prof.zw. dr hab. Kazimiera Wódz 
„Międzynarodowa praca socjalna” 

„Naukowy stand – up” sala sympozjalna II

W roli prowadzących wystąpią doktoranci 
WNS

Instytut Historii, sala sympozjalna II

dr hab. Jakub Morawiec 
„Dzieje wypraw wikingów” 

Zakład Historii Sztuki, sala sympozjalna II

dr Aneta Borowik
„Obsesyjny charakter twórczości Salvadora Dalego. 
Autokreacja, śmierć, libido”

Instytut Historii, sala 141

dr Marcela Gruszczyk 
„Sekrety historii – turniej wiedzy 
historycznej na smartfona” 

Instytut Socjologii, sala sympozjalna III

dr Rafał Cekiera 
„Socjologiczny smartfon” – turniej wiedzy o społeczeństwie,

dr Witold Mandrysz
Socjologiczne kalambury

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

mgr Monika Cukier-Syguła 
„Elity polityczne w Federacji Rosyjskiej”, sala 212

Instytut Filozofi i, sala 333

dr Szymon Makuła
„Myślenie krytyczne w praktyce: 
jak korzystać z opinii ekspertów?”

Zakład Historii Sztuki, sala 10

dr Marta Ostrowska-Bies
„Język współczesnej kultury wizualnej
na przykładzie magazynów, reklamy, okładek płyt”

„Jak się studiuje na WNSie?

spotkanie z Samorządem Studenckim”, sala 143

Fotobudka - możliwość zrobienia zdjęcia z gadżetami uniwersyteckimi

11.00–13.00

Giga szachy

„Tajemnice średniowiecznego skryptorium – warsztaty paleografi czne” 
dr Katarzyna Wilczok, sala 136

Interaktywna gra miejska „Spotkanie z pracą socjalną” – dr Ewa Leśniak-Berek, sala 234 
(osoby chętne, grupy 3-4 osobowe, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się na adres: ewa.lesniak-berek@us.edu.pl)

„Na frontach II wojny światowej – pokaz broni i militariów  wraz z prelekcją” oraz „Na  średniowiecznych polach 
bitew – pokaz broni i militariów wraz z prelekcją”, sala 137. Prelekcje będą się odbywać o pełnych godzinach

„ŻYWA  KSIĄŻKA” – MOŻLIWOŚĆ „WYPOŻYCZENIA” wykładowcy na indywidualną rozmowę

10–11 11–12 12–13

dr hab. Bożena Czwojdrak (Instytut Historii) dr Mateusz Sokulski (Instytut Historii) dr hab. Jakub Morawiec (Instytut Historii)

prof.dr hab. Krzysztof Wieczorek (Instytut Filozofi i ) dr Magdalena Wołek (Instytut Filozofi i ) dr hab. Mariusz Wojewoda (Instytut Filozofi i)

dr Barbara Lewicka (Instytut Socjologii) Dr Katarzyna Ponikowska (Instytut Socjologii) mgr Monika Szpoczek (Instytut Socjologii)   

dr Marta Obrębska (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)
Dr Katarzyna Brzoza (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) dr Marek Tyrała (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) 

dr Jerzy Gorzelik (Zakład Historii Sztuki)
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Ksz tałcimy praktycz nie! 
Prz yjdź i się prz ekonaj

MIEJSCE: ul. Bankowa 11, Katowice

Ze względów organizacyjnych zapisy grupowe i indywidualne na poszczególne atrakcje prosimy kierować do 
Pani Katarzyny Głuc-Wojtas – katarzyna.gluc@us.edu.pl

Wydarzenie towarzyszące: Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, godz. 16.00, Aula im. prof. Kazimierza Popiołka

4 października 2018 r.


