Wydział Mediów i Kultury
dr Natalia Stępień-Lampa (Kierownik Wydziału)
Zajęcia odbywają się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(ul. Bankowa 12) w godz. 10:00–12:00.
Pracownia historii ciekawej
Termin: 27 października 2018 roku
Sala 159 (II piętro, po lewej stronie)
Prowadzący: dr Marcela Gruszczyk
Temat: Czas na miłość, czyli prywatne życie dyktatorów
Życie prywatne znanych w historii przywódców od zawsze fascynowało szerokie kręgi
społeczeństwa. Często zastanawiano się, czy polityka pochłaniała całą ich uwagę, czy też
znajdowali czas na drobne przyjemności? Prawdą jest, że ich życie osobiste było nie tylko
interesujące, ale również bardzo rozchwiane emocjonalnie.
Pracownia psychologii stosowanej
Termin: 10 listopada 2018 roku
Sala 144 (I piętro, po lewej stronie)
Prowadzący: mgr Barbara Niemiec-Falkus
Temat: Spotkanie z różowym mamutem, czyli gimnastyka intelektu.
Czym są i jak działają techniki pamięciowe? Jak wyeliminować z życia zasadę 3xZ? Jak skutecznie
się uczyć? Jak podczas nauki dobrze się bawić? Dlaczego dobra pamięć = OBRAZ + AKCJA +
EMOCJE + SKOJARZENIA. Poznaj podczas warsztatów tajniki ludzkiego „procesora”, korzystaj
z niego ekonomicznie, skutecznie i z radością.
Pracownia dziennikarstwa i nowych mediów
Termin: 24 listopada 2018 roku
Zajęcia odbędą się w Polskim Radiu Katowice (ul. Ligonia 29, Katowice), spotkanie o godz. 10:00
w holu Radia.
Prowadzący: red. Sabina Skałka
Temat: Zawód? Dziennikarz!
Wszyscy jesteśmy dziennikarzami… w dobie Internetu to oczywiste. Na czym polega praca
dziennikarza? Jakie umiejętności powinien posiadać dobry dziennikarz? Czy dziennikarzom
zdarzają się wpadki? Poznaj tajemnice zawodu dziennikarza.
Pracownia komunikacji społecznej
Termin: 22 grudnia 2018 roku
Sala 144 (I piętro, po lewej stronie)
Prowadzący: dr Natalia Stępień-Lampa
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 działań niekonwencjonalnych
Termin: 12 stycznia 2019 roku
Sala zostanie wskazana wkrótce
Prowadzący: dr Renata Jankowska
Temat: Francja – elegancja a Francuzi to żabojady
Czy we Francji je się tylko żaby i ślimaki? Czy wszystkie Francuzki są eleganckie? Dlaczego
najważniejszym miastem (na świecie) jest Paryż? Czy Francuzi mówią po angielsku i dlaczego
spędzają 3 h dziennie przy stole? Celem zajęć jest obalenie najczęściej przywoływanych
stereotypów o Francji i Francuzach, którzy kochają modę, swój język, żyją czasami Ludwika XIV
i mają 1200 gatunków sera.

