Wydział Działań Publicznych i Studiów Humanistycznych
dr Natalia Stępień (Kierownik Wydziału)
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (ul. Bankowa 11) w godz. 10:00–12:00, w sali 211.
Pracownia wizerunku publicznego
Termin: 21 marca 2015 roku
Sala: 211 (II piętro)
Prowadzący: dr Natalia Stępień
Temat: Autoprezentacja. Jak dbać o swój wizerunek?
Jak Cię widzą, tak Cię piszą — w tym znanym wszystkim porzekadle kryje się wiele prawdy.
O ocenie drugiego człowieka najczęściej decydują ułamki sekund. Z tego względu
autoprezentacja często stanowi klucz do sukcesu. Warsztaty poświęcone tematyce
kształtowania własnego wizerunku stanowią dobrą okazję, by poznać główne mechanizmy
rządzące wrażeniem, jakie wywieramy na innych.
Pracownia dziennikarstwa i nowych mediów
Termin: 11 kwietnia 2015 roku
Sala: 211
Prowadzący: dr Damian Guzek
Temat: Manipulacja w mediach
Zajęcia pomagają w zrozumieniu najczęstszych mechanizmów manipulowania opinią
publiczną za pośrednictwem przekazów medialnych. Jeśli nie chcesz zostać podmiotem
medialnej manipulacji, koniecznie weź udział w tych warsztatach. W trakcie ich trwania
poznasz tajniki tzw. czwartej władzy.
Pracownia psychologii stosowanej
Termin: 25 kwietnia 2015 roku
Sala: 211
Prowadzący: mgr Barbara Niemiec-Falkus
Temat: Obudź w sobie geniusza, czyli trening kreatywności
Czy jesteś twórczą osobą? Czy nowatorskie rozwiązania wprost same wpadają Ci do głowy?
Podczas warsztatów będziesz mógł przetestować swoją kreatywność. Poznasz również
techniki, które pomogą Ci stać bardziej pomysłowym. Pamiętaj, że każde naukowe odkrycie,
każdy wynalazek bierze swój początek w ludzkiej kreatywności.
Pracownia
Termin: 9 maja 2015 roku
Sala: 211
Prowadzący: mgr Dominika Hofman-Kozłowska
Temat: Kierunek: własny! Specjalność: realizacja życiowych celów
Warsztaty pomogą Ci odkryć Twoje mocne i słabe strony. W trakcie ich trwania będziesz
mógł się zastanowić nad dalszymi ścieżkami Twojej edukacyjnej, a być może nawet
zawodowej kariery. Poznasz także historie osób, które znalazły różnie pojętą, ale zawsze
swoją, drogę.
Pracownia historii ciekawej
Termin: 23 maja 2015 roku
Sala: 211
Prowadzący: mgr Marcela Gruszczyk
Temat: Koń, jaki jest, każdy widzi — czyli krótka historia konia
„Koń, jaki jest, każdy widzi” — taka definicja konia została zamieszczona w pierwszej
polskiej encyklopedii powszechnej autorstwa Benedykta Chmielowskiego. Warsztaty
historyczne poświęcone zostaną roli tego zwierzęcia w historii ludzkości. Dzięki nim dowiesz
się, jaki wpływ na osiągi promów kosmicznych miał koński zad.

