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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
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WARSZTATY INTERAKTYWNE W PRACOWNIACH
GODZINA
11.0012.00

TEMAT
Praca redakcji UJOT TV „od kuchni” zwiedzanie studia tv Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
oraz reżyserki; krótkie przedstawienie
codziennej pracy redakcji; wspólna z
uczestnikami próbna kolaudacja
wybranego materiału audiowizualnego;
prezentacja najlepszych materiałów
filmowych telewizji UJOT TV

ZAPISY / ZBIÓRKA
https://www.facebook.com/ujottv/
„wezmę udział”

11.3013.00

Warsztaty z wizualizacji informacji

12.0013.00

„Co się może dziać w laboratorium
psychologicznym…” - prezentacja
metod i technik badań
psychologicznych. Wraz z uczestnikami
realizowane będą eksperymenty
pokazujące jak funkcjonuje nasz
organizm, jak myśli i emocje wpływają
m.in. na reakcje fizjologiczne i jaki
mamy na to wpływ
„Miniwarsztaty animacji w CSS”

12.0013.00

MIEJSCE
0.215
2.362

DLA KOGO
wszyscy goście (grupa max.
40 osób)

ORGANIZATOR
Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji
Społecznej / UJOT.tv

STOISKO 1

3.119

młodzież i dorośli (grupa 510 osób)

www.ips.uj.edu.pl
„Świąteczny student IPS UJ” Lab I

wszyscy goście (grupa max.
10 osób)

STOISKO 2

Laboratorium
gęstego zapisu EEG,
Laboratorium badań
neurofizjologicznych

Instytut Informacji
Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Instytut Psychologii
Stosowanej

STOISKO 3

0.317

Dla wszystkich, którzy
opanowali programowanie
w CSS na poziomie co
najmniej podstawowym i
chcą rozszerzyć swoją
wiedzę o dodatkowe

STOISKO 7

Katedra Lingwistyki
Komputerowej

umiejętności (max. 21 osób
w grupie)
12.0013.00

Warsztaty dziennikarskie - symulacja
wywiadu dwójkowego, przygotowanie
stand-up’u do wybranego materiału
audiowizualnego, „Napraw to” poprawienie gotowego materiału
filmowego

https://www.facebook.com/ujottv/
„wezmę udział”

Spotkanie z Ekspertem z rynku
sportowego
„Jak sprawić, by tekst informacyjny na
stronach internetowych był lepszy?”
Będzie można spróbować własnych sił
w redagowaniu tekstu ze wskazanych
stron lub wspólnie z prowadzącą
przeanalizować, np. swoją stronę
internetową
„Co się może dziać w laboratorium
psychologicznym…” - prezentacja
metod i technik badań
psychologicznych. Wraz z uczestnikami
realizowane będą eksperymenty
pokazujące jak funkcjonuje nasz
organizm, jak myśli i emocje wpływają
m.in. na reakcje fizjologiczne i jaki
mamy na to wpływ

13.0014.00

Warsztaty operatorskie - nauka obsługi
kamery, losowanie tematu i ćwiczenia
w terenie, odtworzenie sceny filmowej

13.0014.00

„Mały Człowiek w kreatywnym
transie”. Celem warsztatów jest
rozbudzenie w dzieciach kreatywnego

13.00
12.1513.15

13.0014.00

0.215
2.362

wszyscy goście (grupa max.
20 osób)

Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji
Społecznej / UJOT.tv

STOISKO 6

0.304

STOISKO 3

3.102

wszyscy goście (max. 96
osób w grupie)
wszyscy goście (max. 15
osób w grupie)

Instytut
Przedsiębiorczości
Katedra Lingwistyki
Komputerowej

www.ips.uj.edu.pl
„Świąteczny student IPS UJ” – Lab.
II

Laboratorium
gęstego zapisu EEG,
Laboratorium badań
neurofizjologicznych

wszyscy goście (grupa max.
10 osób)

Instytut Psychologii
Stosowanej

https://www.facebook.com/ujottv/
„wezmę udział”

0.215
2.362

wszyscy goście (grupa max.
20 osób)

STOISKO 7
STOISKO 4

3.202

dzieci 7 - 12 lat
(grupa 10-15 osób)

Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji
Społecznej / UJOT.tv
Instytut Spraw
Publicznych

STOISKO 7

STOISKO 2

13.0015.00
13.3015.00

myślenia, które będą mogli
wykorzystać w procesie codziennej
nauki. Warsztaty prowadzone będą z
wykorzystaniem materiałów
multimedialnych
Warsztaty z zakresu projektowania
aplikacji mobilnych dla młodzieży
Warsztaty z zarządzania informacją w
sieci

STOISKO 6

0.324

STOISKO 1

3.119

młodzież (max. 25 osób w
grupie)
młodzież i dorośli (grupa 510 osób)

Instytut
Przedsiębiorczości
Instytut Informacji
Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Katedra Lingwistyki
Komputerowej

13.3014.30

„Szkolenie z komputerowej obróbki
zdjęć” - działanie programu Photoshop
oraz dobre praktyki obróbki zdjęć na
przykładach

STOISKO 3

3.117

Dla wszystkich
zainteresowanych
fotografią, grafiką
komputerową i obróbką
zdjęć (max. 21 osób w
grupie)

14.0015.00

„Co się może dziać w laboratorium
psychologicznym…” - prezentacja
metod i technik badań
psychologicznych. Wraz z uczestnikami
realizowane będą eksperymenty
pokazujące jak funkcjonuje nasz
organizm, jak myśli i emocje wpływają
m.in. na reakcje fizjologiczne i jaki
mamy na to wpływ

www.ips.uj.edu.pl
„Świąteczny student IPS UJ” – Lab.
III

Laboratorium
gęstego zapisu
EEG,
Laboratorium badań
neurofizjologiczn
ych

wszyscy goście (grupa max.
10 osób)

Instytut Psychologii
Stosowanej

14.0015.00

Warsztaty dla dzieci - „znajdź mikrofon
w studio”, występ przed kamerą

https://www.facebook.com/ujottv/
„wezmę udział”

0.215
2.362

dzieci do lat 14 (grupa max.
20 osób)

14.00

Spotkanie z Ekspertem z rynku
turystycznego
Warsztaty dziennikarsko-operatorskie utworzenie zespołów dziennikarskooperatorskich i nagranie materiału

STOISKO 7
STOISKO 6

0.304

https://www.facebook.com/ujottv/
„wezmę udział”

0.215
2.362

wszyscy goście (max. 96
osób w grupie)
wszyscy goście (grupa max.
20 osób)

Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji
Społecznej / UJOT.tv
Instytut
Przedsiębiorczości
Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji

15.0016.00

STOISKO 2

audiowizualnego na terenie Kampusu
(poza budynkiem WZiKS)

STOISKO 7

15.3017.00

Warsztaty z pozyskiwania informacji

STOISKO 1

3.119

młodzież i dorośli, grupa 510 osób

16.00

Wspólne z uczestnikami nagrywanie
materiału audiowizualnego będącego
relacją ze Święta UJ

https://www.facebook.com/ujottv/
„wezmę udział”

0.215
2.362

wszyscy goście (grupa max.
10 osób)

STOISKO 7

Społecznej / UJOT.tv

Instytut Informacji
Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji
Społecznej / UJOT.tv

PREZENTACJE / POKAZY W PRACOWNIACH
GODZINA

TEMAT

ZAPISY /
ZBIÓRKA
STOISKO 2

MIEJSCE

DLA KOGO

ORGANIZATOR

11.0012.00

„Rehabilitacja Neuropsychologiczna” - projekty i działalność Sekcji Neuropsychologicznej
Koła Nauk Psychologicznych Pragma. Przedstawione zostaną krótkie charakterystyki
wybranych zaburzeń, możliwości terapii oraz fakty i mity na temat mózgu

1.321

wszyscy goście
(max. 30 osób w
grupie)

Instytut Psychologii
Stosowanej

11.0012.00

Prezentacja o „Material Design”

STOISKO 3

3.117

Katedra Lingwistyki
Komputerowej

Strach ma wielkie migdały” - co dzieje się w mózgu, kiedy się boimy? Jakie struktury
mózgu zaangażowane są w reakcje strachu? Czy strach da się kontrolować i dlaczego pod
jego wpływem możemy podejmować nieracjonalne decyzje?
„Co kryje mózg?” - na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, z czego zbudowany jest mózg i
za co odpowiadają jego poszczególne części. Zobaczą trójwymiarowy model mózgu i będą
mogli wykonać własne modele

STOISKO 2

1.321

STOISKO 2

1.321

wszyscy goście
(max. 21 osób w
grupie)
wszyscy goście
(max. 30 osób w
grupie)
wszyscy goście
(max. 30 osób w
grupie)

12.0013.00

13.00

„Wydział oczami studentów" - WRSS WZiKS UJ

STOISKO 8

wszyscy goście

14.3015.30
14.0017.00

„Marketingowy zawrót głowy” - pokaz najciekawszych reklam komercyjnych (I blok
reklamowy) oraz kampanii społecznych (II blok reklamowy) ostatniej dekady
„Rehabilitacja Neuropsychologiczna” - projekty i działalność Sekcji Neuropsychologicznej
Koła Nauk Psychologicznych Pragma. Przedstawione zostaną krótkie charakterystyki
wybranych zaburzeń, możliwości terapii oraz fakty i mity na temat mózgu

STOISKO 4

3.202

STOISKO 2

1.321

Samorząd
studentów
Instytut Spraw
Publicznych
Instytut Psychologii
Stosowanej

13.0014.00

dorośli (max. 49
osób w grupie)
wszyscy goście
(max. 30 osób w
grupie)

Instytut Psychologii
Stosowanej
Instytut Psychologii
Stosowanej

ZAJĘCIA W HOLU GŁÓWNYM, PRZED I W OTOCZENIU BUDYNKU
GODZINA
11.0016.30

TEMAT
konkurs na nazwę dla maskotek IINiB, rozstrzygnięcie o godz.
16.30

ZAPISY / zgłoszenia
STOISKO 1

DLA KOGO
wszyscy
goście

ORGANIZATOR
Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa

malowanie twarzy

MIEJSCE
hol główny i
otoczenie
budynku
STOISKO 1

11.0016.30
11.0016.30
11.00

STOISKO 1

dzieci

chusta Klanza

STOISKO 1

STOISKO 1

dzieci

Pokaz kostki Rubika w wykonaniu Radka „DżoDżo” Drozdowicza –
mistrza świata w speedcubingu i uczestnika programu „Mam
talent!”
Spacer po Instytucie Psychologii Stosowanej

STOISKO 1

STOISKO 1

wszyscy
goście

Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Instytut Informacji i
Bibliotekoznawstwa
Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa

STOISKO 2

wszyscy
goście

Instytut Psychologii
Stosowanej

11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00

Konkursy wiedzy psychologicznej z nagrodami

STOISKO 2

www.ips.uj.edu.pl
„Świąteczny Student
IPS UJ”
STOISKO 2

Psychotest „ścisły umysł vs humanista” - która półkula mózgu jest
u ciebie bardziej rozwinięta?
Konkurs skrótów klawiszowych - ogłoszenie wyników co dwie
godziny

STOISKO 3

STOISKO 3

STOISKO 3

STOISKO 3

wszyscy
goście
wszyscy
goście
wszyscy
goście

Instytut Psychologii
Stosowanej
Katedra Lingwistyki
Komputerowej
Katedra Lingwistyki
Komputerowej

11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00
11.0015.00

„Umysł w Pajęczynie” - konkurs indywidualny z nagrodami

STOISKO 4

STOISKO 4

Instytut Spraw Publicznych

„Diamentowy rozum” - gra planszowa

STOISKO 4

STOISKO 4

Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

STOISKO 5

STOISKO 5

Konkurs „Kto to powiedział?" - (cytaty znanych ludzi nauki,
kultury i sztuki)
Minigra miejska

STOISKO 5

STOISKO 5

STOISKO 5

STOISKO 5

Zabawy dla dzieci

STOISKO 5

STOISKO 5

wszyscy
goście
wszyscy
goście
wszyscy
goście
wszyscy
goście
wszyscy
goście
dzieci

Pokaz wirtualnej rzeczywistości przy pomocy oculusów VR lub
symulatorów

STOISKO 6

STOISKO 6

wszyscy
goście

Instytut Przedsiębiorczości

11.0017.00

Instytut Spraw Publicznych
Instytut Kultury
Instytut Kultury
Instytut Kultury
Instytut Kultury

11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00

Quiz z biznesu sportowego

STOISKO 6

STOISKO 6

Konkurs wytrzymałościowy w pozycjach gimnastycznych

STOISKO 6

STOISKO 6

Konkurs tenisa stołowego

STOISKO 6

STOISKO 6

Strefa turystyczna: leżaki, ratownicy, parasole; wystawa zdjęć
podróżników połączona z konkursem wiedzy o największych
atrakcjach turystycznych
Rozpoznaj historię z emoji

STOISKO 6

STOISKO 6

STOISKO 6

STOISKO 6

Konkurs wiedzy o mediach społecznościowych

STOISKO 6

STOISKO 6

Gra typu memo o tematyce mediów społecznościowych

STOISKO 6

STOISKO 6

Escape room

STOISKO 1

STOISKO 1

Gra terenowa

STOISKO 1

STOISKO 1

14.0015.00
15.00

Escape room

STOISKO 1

STOISKO 1

Gra terenowa

STOISKO 1

STOISKO 1

16.0017.00

Escape room

STOISKO 1

STOISKO 1

11.0017.00
11.0017.00
11.0017.00
12.0013.00
13.00

wszyscy
goście
wszyscy
goście
wszyscy
goście
wszyscy
goście

Instytut Przedsiębiorczości

wszyscy
goście
wszyscy
goście
wszyscy
goście
młodzież i
dorośli
młodzież i
dorośli
młodzież i
dorośli
młodzież i
dorośli
młodzież i
dorośli

Instytut Przedsiębiorczości

Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Przedsiębiorczości

Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa

WYKŁADY AKADEMICKIE W SALACH
GODZINA
11.0011.30

MIEJSCE
2.115

TEMAT
„Magia Kina” - prof. dr hab. Grażyna Stachówna
Po co tak naprawdę chodzimy do kina? Odpowiedź może być tylko jedna: po przyjemność! A oto kilka
magicznych sztuczek, którymi kino wabi nas na seanse i zapewnia maksimum satysfakcji
„Jak sprawić, by tekst informacyjny na stronach internetowych był lepszy?” - dr hab. Dorota KorwinPiotrowska
Słuchacze wykładu otwartego mogą skorzystać również z warsztatów z tego samego tematu (patrz
warsztaty)
„Gry komputerowe: życie po życiu. Opuszczone światy MMO jako cyfrowe ruiny” - Justyna Janik
Czy możemy w kontekście gier komputerowych mówić o ruinach? Motyw ten pojawia się w wielu
tytułach, takich jak The Last of Us czy seria Tomb Raider. Są to jednak tylko reprezentacje ruin, które
zostały stworzone jako już zniszczone i opuszczone przez mieszkańców przestrzenie. Czas nigdy nie
odcisnął na nich swojego piętna. Z pozoru, wydaje się, że to jedyny sposób w jaki o ruinach w grach
komputerowych można mówić. W prezentacji tej chcę pokazać, że pomimo swojego cyfrowego
charakteru, gra wideo też może stać się zdezelowanym przedmiotem. W tym celu przedstawię analizę
opuszczonego świata Meridiana 59 - jednej z najstarszych, ciągle działających graficznych gier MMO. By
lepiej zrozumieć fenomen opuszczonych gier MMO, ich czasowy wymiar i cyfrową materialność, posłużę
się istniejącymi opracowaniami dotyczącymi eksploracji współczesnych ruin miejskich oraz koncepcją
realności najniższej rangi Tadeusza Kantora

DLA KOGO
młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)
młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)

ORGANIZATOR
Instytut Sztuk
Audiowizualnych

11.0011.45

3.116

11.4512.30

2.115

młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)

Instytut Sztuk
Audiowizualnych

12.3013.30

1.113

„Czy można żyć bez Facebooka? Rola i znaczenie serwisów społecznościowych w społeczeństwie
informacyjnym” - dr Malwina Popiołek

Instytut Kultury

12.4513.30

2.115

„Fotografia: Fotografia w filmie i o filmie” - prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz
W momencie wynalezienia kina w 1895 roku fotografia miała już długą tradycję dokumentacyjną i
artystyczną. Wydawało się, że statyczność zdjęć nie przystaje do poetyki ruchomych obrazów.
Tymczasem twórcy kinowi, zwłaszcza awangardziści, dostrzegli potencjał zdjęć jako nośników historii i
emocji. Na wybranych przykładach filmowych zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania fotografii
w budowaniu fabuły, portretów bohaterów i otaczającego ich świata. Pokazana zostanie również rola
fotografii w budowaniu legendy filmowych gwiazd oraz w dokumentacji pracy reżyserów-autorów
filmowych

młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)
młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)

13.4513.30

2.115

Analiza i interpretacja filmu Zabicie ciotki (reż. Mateusz Głowacki, Polska 2013) - Barbara Szczekała
(doktorantka)

młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)

Instytut Sztuk
Audiowizualnych

Katedra Lingwistyki
Komputerowej

Instytut Sztuk
Audiowizualnych

15.0016.00

1.113

"Informacja jako podstawowy zasób XXI wieku" - prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

14.4515.30

2.115

„Sztuka współczesna: Oko w oko z kojotem, ręka w rękę z filodendronem. O relacjach
międzygatunkowych w sztuce bio-performans” - Ewelina Twardoch.
Czy można przetrwać przebywając kilka dni w zamkniętym pomieszczeniu z kojotem? Czy można dokonać
transfuzji krwi do własnego krwioobiegu? Czy ruchy roślin i mikroorganizmów da się przekształcić w
utwór muzyczny? Wystąpienie będzie poświęcone interesującym eksperymentom w sztuce
współczesnej, poświęconym badaniom relacji między człowiekiem oraz istotami nie-ludzkimi, zwłaszcza
zwierzętami i roślinami, ale nie zostaną też pominięte np. mikroby. Zostaną pokazane fragmenty
najciekawszych projektów, a autorka pokaże , że takie działania jak kontrowersyjne projekty Mai Smrekar
mają swoją tradycje i niejednokrotnie znacznie głębsze przesłanie niż poetyka szok

15.4516.30

2.115

„Historia filmu polskiego: Elżbieta Czyżewska i gwiazdy w kinie polskim okresu PRL-u” - dr Sebastian
Jagielski.
Władza w okresie PRL-u nie koncentrowała się na produkcji gwiazd, co nie znaczy, że gwiazd wtedy w
kinie polskim nie było. Na początku lat 60. pojawia się namiastka "peerelowskiego systemu
gwiazdorskiego", na którego ukształtowanie wpływ miała odwilż, a później zwrot w stronę kina gatunków
(wehikułu gwiazd). Przedmiotem swojego wystąpienia uczynię, po pierwsze, fenomen gwiazdy w okresie
PRL-u ("socjalistyczny system gwiazdorski"), po drugie zaś wizerunek największej polskiej gwiazdy lat 60.,
Elżbiety Czyżewskiej, której kariera załamała się po tym, jak wyszła za mąż za Amerykanina żydowskiego
pochodzenia Davida Halberstama i padła ofiarą nagonki antysemickiej

młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)
młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)

Instytut Kultury

młodzież i
dorośli (max. 60
osób w grupie)

Instytut Sztuk
Audiowizualnych

Instytut Sztuk
Audiowizualnych

WYKAZ STOISK W HOLU GŁÓWNYM
STOISKO 1
STOISKO 2
STOISKO 3
STOISKO 4
STOISKO 5
STOISKO 6
STOISKO 7
STOISKO 8

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Psychologii Stosowanej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Kultury
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej / UJOT.tv
Samorząd
6

