
 

Instytut Filologii Słowiańskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa  

na Drzwi Otwarte naszego Instytutu, które odbędą się  

w czwartek 06.04.2017, godz. 9.30–13.00. 

 

9.30-10.00 Przywitanie gości, 

prezentacja kierunku 

dr Magdalena Błaszak  

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Filologii Słowiańskiej  

Warsztaty językowe z elementami wiedzy o kulturze poszczególnych krajów słowiańskich 

10.00-10.45 dr M. Kyselova – Czechosłowacki geocaching 

mgr K. Dohnalová – Czechosłowacki geocaching 

dr M. Kalita – Śpiewająco po czesku (słuchanie i uzupełnianie luk w tekstach czeskich 

piosenek) 

mgr T. Jugović – Kurs języka słoweńskiego i prezentacja Słowenia trochę inaczej 

mgr E. Micevska – Dla odmiany... - macedoński! 

mgr P. Grabowski - Inteligentne kreowanie przyszłości zawodowej a wybór kierunku 

studiów 

mgr S. Papić - Gdy prosto oznacza w prawo... Wspólne wędrówki po Bałkanach (warsztaty w 

formie quizu)  

Studenci Koła Naukowego Slawistów:  

                            - Czym zajmuje się Koło Naukowe Slawistów UŚ „Światowid”?  

                            - Kim jest Slawista? 

                            - Gry i zabawy 

                            - Prezentacja: Karnawał w państwach słowiańskich 

 

11.00-11.30 Zwiedzanie budynku, przerwa na kawę 

Warsztaty językowe z elementami wiedzy o kulturze poszczególnych krajów słowiańskich 

11.45-12.30 dr D. Gołek-Sepetliewa – Polsko-bułgarskie spotkanie międzykulturowe 

mgr P. Gverić-Katana – Chorwacka muzyka współczesna – punk, rock, pop, folk 

dr M. Kyselova – Czechosłowacki geocaching 

mgr K. Dohnalová – Czechosłowacki geocaching 

dr M. Kalita – Śpiewająco po czesku (słuchanie i uzupełnianie luk w tekstach czeskich 

piosenek)  

mgr T. Jugović – Kurs języka słoweńskiego i prezentacja Słowenia trochę inaczej 

mgr E. Micevska – Dla odmiany... - macedoński! 

mgr S. Papić - Gdy prosto oznacza w prawo... Wspólne wędrówki po Bałkanach (warsztaty w 

formie quizu)  

Studenci Koła Naukowego Slawistów:  

                         - Prezentacja: Bałkany autostopem 

                         - Informacje o stypendiach zagranicznych oraz konsultacje ze studentami, 

                            uczestniczącymi w programach wymiany międzynarodowej 

                         - Nauka tańca „kolo” 

 

12.30-13.00 Studenci Koła Naukowego Slawistów:  

                         - Dlaczego slawistyka? – konsultacje i dyskusja ze studentami slawistyki 

Konsultacje z wykładowcami  

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr Małgorzatą Kalitą: malgorzata.kalita@us.edu.pl 

W mailu prosimy o podanie następujących informacji: 

- nazwa i adres szkoły; imię i nazwisko głównego opiekuna grupy, adres mailowy i numer telefonu; 

ilość osób; wybrane warsztaty. 

Serdecznie zapraszamy! 

mailto:malgorzata.kalita@us.edu.pl

