
Aktualizacja_20.02 
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
KIERUNKI STUDIÓW:  

ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, 
PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITICAL SCIENCE, POLITOLOGIA, PORADNICTWO ROZWOJOWE I POMOC PSYCHOLOGICZNA, PRACA SOCJALNA, 

PSYCHOLOGIA, PSYCHOPROFILAKTYKA, TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE I BAŁKAŃSKIE  

 TYTUŁ OPIS MIEJSCE GODZINA 

1. Wprowadzenie do psychologii 

- wykład 

 

dr Elżbieta Kornacka – Skwara 

Prezentacja obszarów życia w których znajduje zastosowanie 

wiedza psychologiczna oraz najczęściej występujące problemy, w 

których rozwiązanie angażuje się Psychologia 

ul. Zbierskiego 2/4,  

ilość osób: 35 

9:00 – 9:45  

 

2. „Ile jest płci: dwie, dwadzieścia dwie 

czy dwieście  dwadzieścia dwie?”  

dr Andrzej Margasiński 

Prezentacja współczesnych stanowisk odnośnie płci biologicznej, 

psychicznej, kulturowej.    

 

ul. Zbierskiego 2/4,  

ilość osób: 60 

12:00 – 13:00 

 

3. „Zanim prawda założy buty, plotka 

obiegnie świat”  

 

dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD 

Eksperyment. Ilustracja znaczenia kanału przekazu w procesie 

ludzkiego komunikowania się. 

 

ul. Zbierskiego 2/4,  

ilość osób: 35 

10:00 – 11:00  

 

4 Studenckie Koło Naukowe Psychologii   Udział studentów w prowadzeniu eksperymentów we współpracy z 

wykładowcami Katedry Psychologii. Obsługa stoiska Psychologii 

ul. Zbierskiego 2/4 

Stoisko zewnętrzne 

 

5 „Na czym polega efekt Stroopa?”.  

Związek iluzji optycznych z percepcją. 

mgr Julita Kielińska 

Eksperyment z udziałem studentów Psychologii I oraz II roku ul. Zbierskiego 2/4 

Stoisko zewnętrzne 

przy sali. 1.11 

 

6 Eksperyment z „Wieżą Hanoi”    

mgr Michał Plaskura 

 

Eksperyment z udziałem studentów Psychologii I oraz II roku ul. Zbierskiego 

2/4Stoisko 

zewnętrzne  

 

7 “Social data science” o co chodzi w 

badaniach społecznych? 

Prezentacja. Każdy użytkownik pozostawia cyfrowe ślady 
aktywności w Internecie. Pozwalają one na odczytanie naszych 

ul. Zbierskiego 2/4,  

 

10:00 – 11:00  

 



 

mgr Rafał Paradowski  

oraz  

studenci z Koła Myśli i Kreatywności 

Społecznej   

typowych zachowań społecznych, preferencji konsumenckich, 
zwyczajów czy opinii o świecie. Informacje te z jednej strony mają 
wartość handlową, bowiem umożliwiają dostosowanie działalności 
marketingowej do potrzeb rynku. Ale jednocześnie można je 
wykorzystać do badań naukowych, np. w kontekście postaw 
wyborczych, ulepszania działalności służby zdrowia. Prelekcja 
odkryje przed Wami najciekawsze sposoby pozyskiwania i 
wykorzystywania danych z zasobów internetowych w naukach 
społecznych.  
Prezentacja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych, 
którzy chcą poszerzyć swoje internetowe horyzonty poznawcze. 

ilość osób: 60 

8 Dlaczego lalka Barbie rządzi światem?  

dr Agata Woźniak – Krakowian  

oraz studenci z Koła Myśli i Kreatywności 

Społecznej   

Ćwiczenia z prelekcją,  adresowane do uczniów poszukujących 
odpowiedzi na pytania współczesnego świata. 

ul. Zbierskiego 2/4,  

ilośc osób: 35 

11:00 – 12:00  

 

9 Ludzie stawiają płoty odwrotnie – 

prawda czy fałsz  

dr hab. Andrzej Tarnopolski, prof. UJD 

Wykład adresowany dla kandydatów poszukujących odpowiedzi na 
swoje obserwacje społeczne 

ul. Zbierskiego 2/4,  

ilość osób: 60 

11:00 – 12:00  

 

10 Analityka i Kreatywność Społeczna – 

kierunek nowych szans  

i możliwości w rozwoju własnym  

i zawodowym 

 

dr Agnieszka Miklewska  

oraz studenci Analityki  

i Kreatywności społecznej 

Mini wykład skierowany do licealistów. ul. Zbierskiego 2/4,  

ilość osób: 60 

9:00 – 10:00 

 

11 Warsztat analizy interesariuszy  

w projekcie społecznym  

 

 

dr Izabela Ziębacz 

Przedmiotem warsztatów będzie analiza studium przypadku 
projektu społecznego. Szczególna wartość studium przypadku w 
procesach dydaktycznych wynika z jego autentyczności, tj. dotyczy 
faktycznych przykładów konkretnych osób. Uczestnikom 
warsztatów daje to unikalną możliwość śledzenia losów realnych 
przedsięwzięć i konsekwencji faktycznie podejmowanych decyzji. 
Cele dydaktyczne to wykształcenie umiejętności identyfikowania 
interesariuszy organizacji (wewnętrznych oraz zewnętrznych), 
dostarczenie narzędzi do określania typologii interesariuszy. 

ul. Waszyngtona 4/8  

 

ilość osób: 23 

9.00-10.00 



Pojęcie interesariuszy projektu, zgodnie z definicją Komisji 
Europejskiej,  oznacza osoby fizyczne lub instytucje, które mogą 
pozytywnie lub negatywnie, pośrednio lub bezpośrednio, wpływać 
lub podlegać wpływowi projektu, programu lub organizacji [ Project 
Cycle Management Guidelines, European Commission, March 
2004]. Analiza interesariuszy projektu to analiza aspiracji, celów i 
działań różnych grup interesów, zgodna z obserwacjami i 
doświadczeniami praktycznymi, która ma szczególne znaczenie 
m.in. w zarządzaniu projektami społecznymi.  
  
 

 

12 Trening asertywności 

- warsztat 

dr Zbigniew Wieczorek 

Warsztat służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się 

związanych z nią zachowań. Poznasz asertywne prawa każdego 

człowieka i dowiesz się, jaki ma to wpływ na relacje i kontakty z 

innymi. Nauczysz się odmawiać bez poczucia winy i poznasz 

sposoby funkcjonowania w różnych sytuacjach. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 15 

czas trwania: 45 min 

cykle: 1 

9:00-9:45 

13 Mój kolega jest w spektrum - co warto 

wiedzieć o zaburzeniach 

autystycznych 

- warsztat 

dr Anna Banasiak 

Dzięki warsztatowi nabędziesz podstawową wiedzę na temat 

specyfiki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, głównych 

kierunków oddziaływań wspierających oraz skutecznych strategii w 

komunikacji z osobą w spektrum autyzmu. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 20 

czas trwania: 45 min 

cykle:2 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

14 Projektowanie uniwersalne w 

przestrzeni edukacyjnej 

- warsztat 

dr Izabela Wrona-Meryk 

dr hab. Monika Adamska-Staroń, prof. 

UJD 

dr inż. Wioletta Sołtysiak 

Warsztat dotyczy zbioru zasad w szeroko rozumianej edukacji, które 

zapewniają wszystkim uczniom równe szanse uczenia się. 

Zaprezentowane zostaną narzędzia, symulatory i sprzęty dzięki 

którym świat szkoły/uczelni staje dostępny dla wszystkich. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 20 

czas trwania: 45 min 

cykle:3 

9:00-9:45 

10:00-10:45 

11:00-11:45 



15 Pismo 3D jako innowacja w edukacji 

- warsztat 

mgr Krzysztof Kościański 

W ramach warsztatu uczestnicy poznają, jakie możliwości ma 

technologia druku 3D z połączeniem nieograniczonej wyobraźni 

człowieka. Dzięki długopisom 3D rysowanie przyjmie nowatorską 

oraz innowacyjną formę. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 20 

czas trwania: 45 min 

cykle:1 

10:00-10:45 

14 Uniwersytet Kreatywny - warsztaty z 

treningu kreatywności 

- warsztat 

mgr Sandra Drzewiecka 

Warsztat dotyczy kreatywności, czyli twórczej postawy, a także 

myślenia oraz gotowości do poszukiwania nowych, oryginalnych 

rozwiązań. Każdy człowiek jest kreatywny, niektórzy tylko zapomnieli 

jak z tej umiejętności korzystać. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 20 

czas trwania: 45 min 

cykle: 2 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

15 Wyobraź sobie swój rozwój - 

wykorzystanie kart metaforycznych w 

projektowaniu własnej przyszłości 

- warsztat 

dr Adrianna Sarnat-Ciastko 

Kiedy planujemy własną przyszłość zdarza się, że podejmujemy 

decyzje bardzo instynktownie i impulsywnie. Innym razem 

kalkulujemy każdy krok. Warto uruchomić w tym procesie swoją 

wyobraźnię, aby znaleźć klucz, który da nam ważną podpowiedź, 

kierującą na najlepszą drogę Zapraszam do takiej pracy z 

wykorzystaniem kart metaforycznych. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 12 

czas trwania: 60 min 

cykle: 2 

10:00-11:00 

11:20-12:20 

16 Oddziaływania terapeutyczne z 

udziałem psa 

- warsztat 

dr hab. Izabela Krasiejko, prof UJD 

z border collie Saszą 

Prowadząca zajęcia wykorzystując komunikację i relację z psem 

zaprezentuje, jak ważny jest ton głosu i komunikacja niewerbalna, by 

porozumieć się. Uczestnicy warsztatów będą mogli wykonywać 

różne ćwiczenia z psem Saszą rasy border collie 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 20 

czas trwania: 60 min 

cykle: 1 

9:00-10:00 

17 Jak tworzy się więź między matką a 

dzieckiem? Praktyczne zajęcia z 

pedagogiki rodziny 

- warsztat 

dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD 

z lalką reborn Dyzio 

To przykładowa lekcja pokazująca, jak odpowiednio opiekować się 

niemowlęciem, jak się z nim bawić, by wytworzyła się prawidłowa 

więź między rodzicem a dzieckiem. Uczestnicy nauczą się wiązać 

chusty do noszenia dziecka, sprawdzą za pomocą "alkogogli" i 

"narkogoli", czy policja ma rację, że odbiera dzieci rodzicom, którzy 

są pod wpływem środków psychoaktywnych. W głównej roli na tych 

zajęciach wystąpi 2 miesięczny Dyzio - lalka reborn - do złudzenia 

przypominająca prawdziwe niemowlę. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 20 

czas trwania: 90 min 

cykle: 1 

10:15-11:45 



18 Mózg na siłowni - zobacz działanie 

swojego umysłu z wykorzystaniem 

EEG Biofeedback 

- warsztat  
 dr Karol Motyl 

Czy siłą umysłu można poruszać przedmiotami? Jaka moc kryje się 

w koncentracji? Jeśli chcesz się przekonać - zapraszam na ten 

warsztat. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 15 

czas trwania: 45 min 

cykle: 2 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

19 Warsztat metod pokonywania stresu 
- warsztat 

dr Joanna Góna 

Warsztat przeznaczony dla każdego, kto chce zwiększyć swoją 

odporność na stres i lepiej zapanować nad swoimi emocjami. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 20 

czas trwania: 45 min 

cykle: 2 

9:00 - 9:45 

10:00-10:45 

20 Matematyka w zabawie ukryta 
- warsztat 

mgr Agnieszka Borowiecka 

Nauka poprzez zabawę? Dlaczego nie! Matematyka nie musi być 

trudna. Odnajdziemy ją wspólnie w LEGO i różnych grach. To 

warsztat o tym, jak bawić się matematyką i gdzie się ona kryje. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 12 

czas trwania: 45 min 

cykle: 2 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

21 Autoprezentacja czyli jak zrobić dobre 
wrażenie 
- warsztat 

dr Monika Czerw 

Podczas warsztatów uczniowie będą mieli okazję zastanowić się 

nad obrazem własnej osoby oraz swoimi zaletami, aby je efektywnie 

wykorzystać podczas autoprezentacji. Dodatkowo będzie możliwość 

uzyskania informacji co robić, a czego nie podczas wystąpień. 

Forma prezentacji wzbogacona zostanie ćwiczeniami 

umożliwiającymi przeniesienie zdobytej wiedzy na grunt praktyczny.  

ul. Waszyngtona 4/8, 

liczba osób: 15 

czas trwania: 45 min 

cykle: 2 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

22 Wycieczka z Dziekanem po Wydziale 

Nauk Społecznych UJD 

- wycieczka po budynku WNS  

dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD 

Zuzanna Majtyka (studentka) 

Alicja Jaros (studentka) 

Jeśli chcesz zobaczyć najważniejsze i najciekawsze miejsca na 

Wydziale Nauk Społecznych UJD - ta aktywność jest dla Ciebie. 

Przewodnikiem po budynku będzie Dziekan Wydziału. 

ul. Waszyngtona 4/8, 

start - hol główny 

przy wejściu do 

budynku 

liczba osób: 15 

cykle: 2 

10:00-10:45 

11:00-11:45 



23 Poznaj Wydział Nauk Społecznych UJD 

- wycieczka po budynku WNS  

dr Wioleta Duda 

+ 2 studentów 

Jeśli chcesz zobaczyć najważniejsze i najciekawsze miejsca na 

Wydziale Nauk Społecznych UJD - ta aktywność jest dla Ciebie.  

ul. Waszyngtona 4/8, 

start - hol główny 

przy wejściu do 

budynku 

liczba osób: 15 

cykle: 2 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

24 Wojska specjalne - droga do kariery 

absolwentów kierunku bezpieczeństwo 

narodowe 

- prezentacja i dyskusja 

przedstawiciele Wojsk Specjalnych  

Wykład dla osób zainteresowanych kierunkiem bezpieczeństwo 

narodowe. 

ul. Zbierskiego 2/4 

liczba osób: 90 

czas trwania: 60 min. 

  

9:00-10:00 

25 Twiplomacy a bezpieczeństwo 

międzynarodowe. O dyplomacji w mediach 

społecznościowych 

- wykład interaktywny online 

dr Zuzanna Sielska 

Wykład dla osób zainteresowanych kierunkiem bezpieczeństwo narodowe. ul. Zbierskiego 2/4 

liczba osób: 90 

czas trwania: 60 min. 

10:00-11:00 

26 Samolotem z Pyrzowic na weekend: 

Londyn, Paryż, Rzym, Madryt, Tbilisi... 

- wykład 

prof. dr hab. Mariusz Rzętała 

Lubimy dzielić się naszą pasją, opowiadać o podróżach, inspirować a 

przy okazji dostarczać praktycznych informacji. W proponowanej 

prelekcji opisane zostaną doświadczenia z podróży bliskich i 

dalekich. 

ul. Waszyngtona 

4/8, 

liczba osób: 30-90 

czas trwania: 45 min 

cykle: 1 

9:00-9:45 

27 Chiny – rekordy i ciekawostki 

- wykład 

Lubimy dzielić się naszą pasją, opowiadać o podróżach, inspirować a 

przy okazji dostarczać praktycznych informacji. W proponowanej 

ul. Waszyngtona 

4/8, 

liczba osób: 30-90 

10:00-10:45 



prof. dr hab. Mariusz Rzętała 

  

prelekcji opisane zostaną Chiny przez pryzmat ciekawostek i 

rekordów 

czas trwania: 45 min 

cykle: 1 

28 8 tys. km po bezdrożach RPA, Namibii, 

Botswany, Zambii i Zimbabwe 

- wykład 

prof. dr hab. Mariusz Rzętała 

Lubimy dzielić się naszą pasją, opowiadać o podróżach, inspirować a 

przy okazji dostarczać praktycznych informacji. W proponowanej 

prelekcji opisane zostaną doświadczenia związane z podróżami po 

Afryce. 

ul. Waszyngtona 

4/8, 

liczba osób: 30-90 

czas trwania: 45 min 

cykle: 1 

11:00-11:45 

29 Nowa Zelandia i Australia, czyli jak 

zrealizować marzenia 

- wykład 

prof. dr hab. Mariusz Rzętała 

Lubimy dzielić się naszą pasją, opowiadać o podróżach, inspirować a 

przy okazji dostarczać praktycznych informacji. W proponowanej 

prelekcji opisane zostaną podróże po Antypodach.  

ul. Waszyngtona 

4/8, 

liczba osób: 30-90 

czas trwania: 45 min 

cykle: 1 

12:00-12:45 

 


