
COLLEGIUM HUMANISTICUM, 29.05.2019 (środa) 

 

Literatura otwiera nas na innych. Sprawia, że jesteśmy 

bardziej kreatywni. Pobudza naszą empatię. Pozwala nam 

kreować nowe światy i innowacyjne doświadczenia. Tych, 

którzy nie boją się wyzwań zapraszamy do wyprawy  

do takiego świata, do przeniesienia się w czasie,  

do udziału w niezwykłym warsztacie z wykorzystaniem 

kombinezonów odczuć senioralnych. 

 

 warsztat 

 godzina: 

10:00 – 11:00 

 sala: AB 3.07 

 uczestników: 20  

 

 

COPYSPOT to projekt inspirowany chęcią dzielenia się kierunkową 

wiedzą praktyczną z zakresu marketingu, reklamy, Public Relation, 

brandingu oraz budowania marki osobistej. Specjaliści z firmy MSU 

Publishing – przedstawiciele takich zawodów jak: opiekun klienta, 

copywriter, motion designer, kierownik produkcji, dyrektor kreatywny, 

dyrektor marketingu przygotowali i przeprowadzą autorskie wykłady 

oraz warsztaty dla przyszłych studentów kierunków humanistycznych. 

Celem jest zainspirowanie do jak najbardziej świadomego poszukiwania 

własnej drogi zawodowej oraz pokazanie, że studia humanistyczne dają 

szerokie możliwości rozwoju, a po nich można realizować ambitne 

projekty z międzynarodowymi klientami u najlepszych pracodawców. 

 warsztaty 

 godzina: 

10:00 – 13:00 

 sala: AB 0.08 

 uczestników: 40 



 

Media społecznościowe ewidentnie wspierają demokrację – 

dowodami są takie wydarzenia, jak Arabska Wiosna i Czarny 

Marsz w Polsce. Ale mają też swoją ciemną stronę: o niej ostatnio 

coraz częściej słyszymy i to na niej również skupimy się podczas 

wykładu. Co to jest postprawda i fake news? Jak daleko sięga 

inwigilacja i manipulacja świadomością użytkowników mediów 

społecznościowych? Te pytania zostaną uzupełnione prezentacją 

internetowych portali przyczyniających się do powstawania tego 

rodzaju zjawisk, a także programów pokazujących jak łatwo 

wytworzyć fake newsa. Zostaną również zaprezentowane 

społeczne działania, które mają na celu przeciwstawić się 

tendencjom dezinformacyjnym. 

 warsztat 

 godzina:  

11:15 – 12:00 

 sala: AB 3.11 

 uczestników: 30 

 

„Sezamie, otwórz się!”… chcesz poczuć się niczym Alladyn, 

który potarłszy lampę wyszeptał życzenie i latający dywan 

zabrał go w podróż pełną przygód? Przed Tobą okazja  

do poznania uroków takiej podróży, wędrówki przez świat 

arabskich liter i dźwięków, okrytych mgiełką tajemniczości, którą 

rozwiać potrafi tylko moc tajemnych słów: Abrakadabra! U kresu 

tej podróży posiądziesz wiedzę, o której marzą inni, a w labiryncie 

tak trudnych wcześniej do rozszyfrowania arabskich znaków 

poruszać się będziesz z taką swobodą, że brać Cię będą  

za jednego z czterdziestu rozbójników Ali Baby. 

 warsztaty 

 godzina: 

11:15 – 12:45 

 sala: AB 1.07 

 uczestników: 40 



 

Na naszych warsztatach utoniemy w słowach poznając 

ich przeróżne oblicza. Warsztat będzie składał się  

z dwóch stacji, na których zagłębimy się w zadziwiająco 

dziwnym świecie jego użytkowania. Doświadczymy Słowa, 

poznamy narzędzia komunikacji międzyludzkiej,  

jak i spróbujemy pokonać bariery jakie nam stawia. 

Oprócz tego wejdziemy do niezwykle malowniczego 

świata przekazywanego dzięki tym zbitkom znaków, 

poznamy jego zróżnicowanie jak i postaramy się dotrzeć 

na jego granice. 

 warsztaty 

 godzina: 

11:15 – 12:00 

oraz 

12:10 – 12:55  

 sala: AB 3.13 

 uczestników na 

jedną grupę: 20 

 

 

Przedstawimy pochodzenie słów języka włoskiego 

oraz języka hiszpańskiego, które obecne są w języku 

polskim. Poznamy mało znane włoskie powiedzenia, które 

mają swoje odpowiedniki w naszym ojczystym języku. 

Zaprezentujemy różne zabawy, podczas których będziemy 

się jednocześnie uczyć. Poznamy kultowe włoskie i 

hiszpańskie przeboje, które zaśpiewamy wszyscy razem. 

Podczas warsztatów planujemy wiele konkursów  

z nagrodami. Zapraszamy wszystkich, którzy myślą  

w przyszłości o nauce tych pięknych języków. 

 warsztat 

 godzina: 

11:30 – 12:30 

 sala: AB 3.10 

 uczestników: 30 



 

CV jest naszym pierwszym kontaktem z pracodawcą, 

dlatego odgrywa tak ważną rolę podczas poszukiwania 

pracy. Co zrobić, kiedy wkraczasz na rynek pracy i myślisz  

o stażu w wymarzonej firmie, ale nie masz doświadczenia 

zawodowego? Jak przekonać rekrutera, aby 

zainteresował się kandydatem, który dopiero zaczął 

studia, ale chce zdobyć już pierwsze doświadczenie? 

Odpowiedzi na te oraz inne pytania uzyskasz  

na warsztacie, który poprowadzi ambasador & 

koordynator ambasadorów Atos – Marta Iglantowicz 

 warsztaty 

 godzina: 

11:30 – 12:30 

 sala: AB 3.17 

 uczestników: 20 

 

Nie tłumacz się! – tłumacz z nami!  

Romaniści zapraszają na warsztaty przekładu.  

W menu: wizytówka, slam, dekalog tłumacza i… 

niespodzianki.  

 warsztaty 

 godzina: 

11: 30 – 13:00 

 sala: AB 2.15 

 uczestników: 30 

2 grupy po 15 

osób 

Język francuski i polski; 

mile widziana znajomość 

języka francuskiego na 

poziomie A2 lub wyższym. 

 



 

Zapraszamy chętnych podjęciem studiów na kierunku 

japonistyka lub wszystkich zainteresowanych kulturą 

japońską. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, nie 

tylko te dotyczące naszego kierunku. Chętni będą mogli 

również stworzyć własne omamori, czyli japońskie 

talizmany na szczęście oraz poznać podstawy pisma 

japońskiego. Jeżeli jesteś ciekawy jak zapisuje się twoje 

imię po japońsku, zapraszamy! Zachęcamy do rozmowy 

oraz aktywnego uczestnictwa. 

 warsztaty 

 godzina: 

11: 30 – 13:00 

 sala: AB 3.09 

 uczestników: 40 

 

  



COLLEGIUM MAIUS, 20.05.2019 (czwartek) 

 

Trudno sobie wyobrazić literaturę popularną, komiks, film, grę 

komputerową bez wyrazistej postaci, która bardzo często ma 

niezwykłe umiejętności. Jedni superbohaterowie mimo 

upływu lat są wciąż popularni (jak Sherlock Holmes, Conan 

Barbarzyńca), a inni odchodzą w zapomnienie. Niemniej 

wciąż przybywają nowi herosi masowej wyobraźni (np. Phoenix, 

Mister Majestic). Po co nam postacie o niezwykłych 

umiejętnościach? Czy świat mógłby się bez nich dziś obejść? 

 prelekcja 

 godzina: 

10:00  10:45  

 sala: 307 

 uczestników: 45 

 

 

Jak wydostać się z labiryntów i pułapek zastawionych 

przez projektantów książek? Jak z powodzeniem grać 

we wdowią ruletkę oraz odróżnić arcydzieło od kiczu? 

 warsztat 

 godzina: 

10:50 – 11:35 

oraz 11:40 – 12:25  

 sala: 311 

 uczestników na 

jedną grupę: 15 

 



 

Abecadło z pieca spadło… Z pece spadla abeceda…  

С печки азбука свалилась… - chcecie wiedzieć, które 

czeskie i rosyjskie literki spadły z pieca? Zapraszamy  

na warsztaty czytania wierszy Juliana Tuwima w czeskich  

i rosyjskich przekładach 

 warsztat 

 godzina: 

10:00  10:45  

oraz 11.00 - 11.45  

 sala: 400 

 uczestników: 25 

 

Mile widziane osoby ze 

znajomością języka 

rosyjskiego, ale nie jest  

to warunek. 

 

Warsztaty organizowane przez teatr studencki The Spinning 

Globe to sposób na poznanie podstawowych narzędzi pracy 

aktora. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach związanych  

z kontrolą oddechu, emisją głosu, ruchem scenicznym  

i budowaniem zaufania w grupie. Popracują też nad interpretacją 

tekstu dramatycznego w oparciu o wybrane dzieła największego 

dramaturga wszechczasów – Williama Szekspira. Poznane 

narzędzia przydadzą się nie tylko na deskach teatru, ale też  

w codziennym życiu – w sytuacjach wymagających asertywności  

i pewności siebie, przy wystąpieniach publicznych czy pracy  

w zespole. 

 

 warsztat 

 godzina: 

11:30 – 12:30  

 sala: 405 

 uczestników: 15 



 

Pomimo, iż żyjemy w czasach, kiedy nieodzownie polega 

się na Google Translate w sprawach codziennych, to setki 

linijek dialogu nadal wymagają ludzkiej ręki tłumacza. 

Celem warsztatu jest przybliżenie procesu tłumaczenia  

filmów w oparciu o wymaganą teorię, zaplecze programowe  

oraz praktyczne przykłady. Jeżeli chcesz poznać trudy  

w tłumaczeniu scen ze znanych filmów oraz spróbować 

własnych sił, przyjdź i weź udział. Nie wahaj się i odkryj  

jak w praktyce profesjonalnie przygotować napisy filmowe! 

 warsztat 

 godzina: 

11:30 – 12:45  

 sala: 207 

 uczestników: 20 

 

Zajęcia w zamyśle mają być 

polsko-angielskie w celu 

uświadomienia słuchaczom 

problemów 

translatorycznych 

powstających w trakcie 

tłumaczenia filmów. 

 

Przestrzeń Collegium Maius budzi wyobraźnię. 

Nietypowe i rzadko dostępne miejsca tego budynku 

potraktujemy jako pokoje teatralnych inspiracji, w których 

przetestujemy różne języki sztuki teatru i performansu. 

 warsztat 

 godzina: 

11:30 – 13:00  

 sala: 65 i 62  

 uczestników: 25 

 



 

Podczas zajęć studenci programu Erasmus+ z różnych 

części Europy i świata opowiedzą o swoich odczuciach 

dotyczących Polski. Podzielą się tym, jak wyobrażali 

sobie Polskę oraz jak wyglądało ich zderzenie  

z rzeczywistością. Opowiedzą także o ciekawostkach  

na temat swoich kultur i porównają własne tradycje,  

z tymi Polskimi. Wszystko będzie miało formę prezentacji 

ale także dyskusji, połączonej z możliwością zadawania 

pytań. 

 prezentacja 

połączona z 

dyskusja 

 godzina: 

11:30 – 13:15 

 sala: 216 

 uczestników: 40 

 

Zajęcia prowadzone 

będą w języku 

angielskim.  

 

 

Na spotkaniu dowiesz się, jakie Atos oferuje możliwości 

kandydatom bez znajomości wiedzy technicznej.  

 Zaprezentujemy ścieżki rozwoju w IT. 

 Wprowadzimy Cię w tajniki pracy w międzynarodowej 

firmie IT. 

 warsztat 

 godzina: 

11:30 – 13:15 

 sala: 206 

 uczestników: 60 

 



 

Zapraszamy na spotkanie ze studentami z Chin,  

którzy zaprezentują azjatycki sposób na nudę. 

Przygotujcie się na dobrą zabawę bez użycia prądu  

i dostępu do netu. Parking na Wasze smartfony  

już czeka ;-). 

 warsztat 

 godzina: 

11:30 – 13:00  

 sala: 111  

 uczestników: 30 

 

 

 

 

 

 


