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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
 
PIKNIK NAUKOWY NA TERENIE CAMPUSU* 
21 i 22 kwietnia 
 
Wyznaczone osoby będą dyżurowały przy stoisku w namiocie WNS w godzinach 09:00-13:30 (zarówno 
w czwartek 21 kwietnia, jak i w piątek 22 kwietnia). 
Na miejscu będą udzielały informacji o kierunkach studiów, zostaną wywieszone wybrane prace studentów, 
a także zorganizowany będzie konkurs z nagrodami. 
* Stoisko współdzielone z Instytutem Socjologii 
 
DNI OTWARTE w budynku WNS, Bażyńskiego 4 
 
Dostępne będą projekty studentów oraz miejsce relaksu. Plan spotkań: 
 
21 kwietnia (czwartek) 
 
Godzina Miejsce Temat i opis działań, prowadzący 
09:30-10:30 B103 Rozwiązuj realne problemy: analizuj - planuj - wdrażaj. 

Przykład wykluczenia transportowego i tego jak z nim walczyć 
Prowadząca: mgr Beata Chmiel 

10:30-11:30 B103 Geografia Ukrainy: debata z ekspertem 
Prowadzący: prof. Aleksander Kuczabski i Studenckie Koło Naukowe 
Zainteresowania Ukrainą  

11.30-12.30 B103 Ciekawostki geograficzne, których nie dowiesz się z podręczników szkolnych 
Prowadzący: mgr Paweł Druet 

12:30-13:30 B103 Nasza oferta kształcenia: info w pigułce 
Prowadzący: mgr Krystian Puzdrakiewicz 

 
22 kwietnia (piątek) 
 
Godzina Miejsce Temat i opis działań, prowadzący 
09:30-10:30 B103 Nie tylko plan zajęć: rozwijajmy i integrujmy się w kołach naukowych 

Prowadząca: mgr Sandra Żukowska i Studenckie Koło Naukowe Gospodarki 
Przestrzennej 

10:30-11:30 B103 Nasza oferta kształcenia: info w pigułce 
Prowadzący: mgr Krystian Puzdrakiewicz 

11:30-12:30 B103 zGISuj świat: mapowa rewolucja w geografii i planowaniu 
Prowadząca: mgr inż. arch. Joanna Jaczewska 

12:30-13:30 B103 Miasta wyśnione - od pomysłu do realizacji: modele rozwoju miast 
Prowadząca: mgr Beata Chmiel 
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Instytut Politologii 
 
DNI OTWARTE w budynku WNS, Bażyńskiego 4 
 
22 kwietnia (piątek) 
 
Godzina Miejsce Temat i opis działań, prowadzący 
09:45-11:15 C201 Prezentacja kierunków politologia, dyplomacja i bezpieczeństwo narodowe + 

sesja Q&A - spotkanie z opiekunami studentów/ek i doktorantów/ek oraz 
doktorantami i studentami/kami 

11:30-13:00 C201 Prezentacja działań studentów/ek - informacje o realizacjach radiowych, 
filmach/rozmowach publikowanych na youtube, działaniach kół naukowych 

13:15-14:45 C201 Spotkanie z przedstawicielami Centrum Aktywności Studentów i Doktorantów 
 
 
Instytut Medów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
 
DNI OTWARTE w budynku WNS, Bażyńskiego 4 
 
21 kwietnia (czwartek) 
 
Odwiedziny w pracowniach Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – w grupach do 10 
osób: 
11:00 – studio telewizyjne (Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej) 
12:15 – studio telewizyjne (Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej) 
13:30 – studio telewizyjne (Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej) 
Między 10:00 a 14:00 – pracownia fotograficzna na poziomie 300 
 
Warsztaty: 
Godzina Miejsce Temat i opis działań, prowadzący 
11:00-11:45 B207 Warsztat pisania dobrej recenzji (45 minut); grupa max 25 osób 

Prowadzący: C.D.N. 
12:00-12:45 B207 Warsztat pisania dobrej recenzji (45 minut); grupa max 25 osób 

Prowadzący: C.D.N. 
 
 
22 kwietnia (piątek) 
 
Odwiedziny w pracowniach Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – w grupach do 10 
osób: 
11:00 – studio telewizyjne (Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej) 
12:15 – studio telewizyjne (Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej) 
13:30 – studio telewizyjne (Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej) 
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Wykłady: 
Godzina Miejsce Temat i opis działań, prowadzący 
10:30-11:15 S207 Jak będziemy się komunikować w przyszłości? (45 minut) 

Jeżeli ktoś uważa, że w dziedzinie komunikowania się osiągnęliśmy już 
wszystko, to bardzo się myli. W tej sferze czeka nas fascynująca przyszłość. 
Aktualnie testowane są zupełnie nowe rozwiązania. Fantastyka naukowa na 
naszych oczach staje się naukową rzeczywistością. 
Prowadzący: dr Dominik Chomik 

11:30-12:15 S207 Dlaczego warto czytać reportaże? (45 minut) 
Prowadzący: dr Jan Miklas-Frankowski 

 
Instytut Psychologii 

 
DNI OTWARTE w budynku WNS, Bażyńskiego 4 
 
21 kwietnia 
Zgłębianie tajemnic pracowni psychologicznych - w grupach do 10 osób: 
11.30 – pracownia eksperymentalna i EEG Zakładu Neuropsychologii – C308 (dr Aleksandra Mańkowska) 
12.00 – sala relaksacyjna – C306 (dr Dagmara Budnik-Przybylska) 
12.45 – pracownia eksperymentalna i EEG Zakładu Neuropsychologii – C308 (dr Aleksandra Mańkowska) 
W grupach do 5 osób: 
12.00-15.00 możliwość odwiedzenia pracowni z lustrem weneckim (dr Arkadiusz Mański) 
 
21 kwietnia 
W grupach do 5 osób: 
11.30-13.00 możliwość odwiedzenia pracowni z lustrem weneckim (dr Arkadiusz Mański) 
 
 
Instytut Socjologii 
 
PIKNIK NAUKOWY NA TERENIE CAMPUSU* 
21 i 22 kwietnia 
 
Godzina Miejsce Temat i opis działań, prowadzący 
9:00-16:00 Interaktywne stoisko 

w namiocie WNS 
Prowadzący: Osoby członkowskie Tęczowego Portu, 
wykładowcy/czynie i osoby studenckie socjologii 

9:00-16:00 Stoisko „Tęczowego 
Portu” 

 Poczęstunek - tęczowe ciastka, wegański sernik, herbatka 
 Gadżety - wlepki, przypinki, pocztówki 
 Zdjęcia z Tęczowym Lwem 
 Fiszki tłumaczące akronim LGBTQIAP + quiz “Zgadnij 

flagę” 
 Wspólne robienie własnych naklejek 
 Tworzenie transparentu dobrych słów 
 Quiz popkulturowy z nagrodami 
 Gry karciane i planszowe 
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 Rozmowy: o nas i naszej działalności, o akronimie 
LGBTQIAP+, o (pop)kulturze LGBTQ+, o UG i na wszystkie 
inne tematy z jakimi przyjdą osoby 

 AMA - Ask Me Anything o LGBTQ+ (Zapytaj mnie 
o LGBTQ+) 

 Ozdoby: flagi LGBTQ+, girlanda z kartonowych serduszek 
pomalowanych we flagi LGBTQ+ 

Prowadzący: Tęczowy Port 
10:00-10:40 
11:00-11:40 
12:20-13:00 
13:00-13:40 
14:00-14:40 

Przejażdżka po kampusie 
Uniwersyteckim 
z doświadczonymi 
studentami Socjologii 

Zwiedzanie campusu UG 
Prowadzący: studenci 

* stoisko współdzielone z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
 
DNI OTWARTE w budynku WNS, Bażyńskiego 4 

 
21 kwietnia (czwartek) 
 
Godzina Miejsce Temat aktywności Opis działań, prowadzący 
10:00-14:00 rotunda WNS Interaktywne stoisko  

Tęczowego Portu i  
socjologiczne 

Rozmowy z wykładowcami i studentami na 
temat studiowania socjologii , prezentacja 
działalności (program studiowania, koło 
naukowe, wydarzenia integracyjne i in.); quiz 
socjologiczny z nagrodami; socjologiczna 
fotobudka; test z przymrużeniem oka "Czy 
nadajesz się na socjologa?"; 
Prowadzący: wykładowcy i studenci socjologii 

13:00 S204 Pokaz filmu 
dokumentalnego “365 
bez 377” o walce 
o prawa osób LGBTQ+ 
w Indiach 

Wspólne oglądanie filmu, a po filmie rozmowa 
na jego temat  
Prowadzący: Tęczowy Port 

Terminy: 
10:00-11:00 
11:15-12:15 
12:30-13:30 

Całe WNS Tour the WNS Gra terenowa po obszarze Wydziału Nauk 
Społecznych 
Prowadzący:studenci 

co godzinę  S334 oraz 
korytarz 

Krótka prezentacja 
projektów 
badawczychoraz mini 
warsztat z wyobraźni 
socjologicznej  

Pokazanie możliwości i szerokości zakresu 
socjologii; pokazanie praktycznego wymiaru 
studiów (co godzinę) 
mini warsztat z wyobraźni socjologicznej - 
studenci - spojrzenie socjologiczne na 
codzienne sytuacje, pokazanie na zdjęciach  
Prowadzący:studenci socjologii II roku 
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22 kwietnia (piątek) 

 
Godzina Miejsce Temat aktywności Opis działań, prowadzący 
13.00 C213/214 Pokaz filmu 

dokumentalnego “365 
bez 377” o walce o 
prawa osób LGBTQ+ 
w Indiach 

Wspólne oglądanie filmu, a po filmie rozmowa 
na jego temat 
Prowadzący: Tęczowy Port 

12.00 C213/214 Warsztaty z 
analizowania dzieł 
sztuki dla wszystkich 
 

 

Wspólne zagłębianie się w sztukę 
nieheteronormatywną pod okiem studentki 
historii sztuki 
Prowadzący: Tęczowy Port - Julia Salińska 

Terminy: 
10:00-11:00 
11:15-12:15 
12:30-13:30 

Całe WNS Tour the WNS Gra terenowa po obszarze Wydziału Nauk 
Społecznych 
Prowadzący: studenci 

co godzinę  C213/214 oraz 
korytarz 

Krótka prezentacja 
projektów badawczych 
oraz mini warsztat 
z wyobraźni 
socjologicznej  

Pokazanie możliwości i szerokości zakresu 
socjologii; pokazanie praktycznego wymiaru 
studiów  
mini warsztat z wyobraźni socjologicznej - 
studenci - spojrzenie socjologiczne na 
codzienne sytuacje, pokazanie na zdjęciach 
(korytarz) 
Prowadzący: studenci socjologii II roku 

 


