
godzina  Wydział  Humanistyczny

  Katowice, ul. Uniwersytecka 4 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5

09:00
wykład otwierający - dr hab. Paweł Tomczok, prof. UŚ: Czy Tomasz Judym próbował nas uratować przed antropocenem? -
Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego.

 

10:00 Prezentacja wydziału

10:30 -
11:15

wykład - dr Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ - Czarny PR coachingu a profesjonalne standardy
warsztaty - mgr Monika Zasowska - Trick or treat or treat or trick? English
Binomial Expressions

wykład - prof. dr hab. Jolanta Tambor - Ucznio, ucznie, uczeńcze, uczkum, uczko? 
Jak po polsku tworzyć nazwy neutralne?

warsztaty - dr hab. Grażyna Krupińska - Motyw "pięknej Polki" w literaturze
  niemieckojęzycznej

warsztaty - dr Barbara Orzeł - Warsztaty trendwatchingu warsztat - dr Agnieszka Ślęzak-Świat - Model mistrza czytania

wykład - dr Joanna Mercik - Kolejka- dzień jak codzień w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
warsztaty - mgr Katarzyna Jankowiak - Drevny kocur i inne mity o czeskim
języku 

wykład - dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ - Od choroby duszy do chorób poprzemysłowych i zawodowych w ujęciu
  literackim 

warsztaty - Koła Komunikacji Międzykulturowej - Languages for lunch, czyli
szybko o nauce języka

wykład - dr Agata Sowińska - "Psunabudes okazał przy tym mniej rozumu, niż go posiada pęcherz wielbłąda…"  -
podróżnicy, wyprawy i inspiracje  

warsztaty - dr Marta Baron-Milian - Laboratorium literatury. Eksperymenty w świecie książek

wykład - Paweł Gruchalski - Różnorodność lingwistyczna Śródziemnomorza - najciekawsze przykłady języków

11:25 -
12:10

warsztat - dr hab. Leszek Zwierzyński, prof. UŚ - Poezja Leśmiana
warsztaty - dr Michał Jakubski - Niemiecka koniugacja wcale nie jest trudna -
oswajamy niemieckie czasowniki

wykład z elementami warsztatów - dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ - Walka o informację - jak w gąszczu danych
rozpoznawać postprawdę, wiralność, manipulację i inne zwodnicze działania komunikacyjne

warsztaty - dr Agnieszka Ślęzak-Świat - Model mistrza czytania

wykład - dr Szymon Makuła - Czy powinniśmy wierzyć w nieprawdopodobrze rzeczy?
warsztaty - mgr Katarzyna Holewik - Introduction to simultaneous
interpreting

wykład - dr Patrycja Matusiak - Elementy kulturowej historii ptaków w starożytności
warsztaty - mgr Katarzyna Jankowiak - Drevny kocur i inne mity o czeskim
języku

wykład - prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz - Jan III Sobieski – człowiek, bohater, temat badawczy. Praca historyka to
trud czy przygoda?

warsztaty - Koła Komunikacji Międzykulturowej - Languages for lunch, czyli
szybko o nauce języka

warsztaty - dr Tomasz Gęsina - Morderstwo w Katowicach? Tropem śląskich kryminałów

warsztaty - mgr Magdalena Knapik - Wyjdź z twarzą. Kulturowy escape room

warsztaty - Oskar Marciniak, Wiktoria Gajda - Nie taki antyk martwy jak go pokazują - kilka słów o językach klasycznych
w kulturze masowej

12:30 -
13:15 

wykład - mgr Aleksandra Dębińska - Po ciemnej stronie (nie)mocy, czyli o tym, co łączy byłych legionistów z Darthem
Vaderem

warsztaty - dr Adam Pluszczyk - AN INVESTIGATION OF SMALL TALK
PHENOMENON FROM THE PERSPECTIVE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

wykład - dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ - Ślad węglowy lektur szkolnych
warsztaty - mgr Piotr Cieśla - Nie tylko IKEA. O szwedzkich firmach i
innowacjach

wykład - dr hab. Piotr Machura - Czy technika może uczynić ludzi lepszymi?
warsztaty - mgr Katarzyna Holewik - Introduction to simultaneous
interpreting

wykład - dr Mateusz Sokulski - Droga do dominacji. USA jako światowa potęga od 1945 r. po czasy współczesne

 
warsztaty - mgr Magdalena Nowak-Kaczmarek, mgr Paulina Stasiak, mgr Katarzyna Szczotka - Czy Orzeszkowa
zatrzymałaby kryzys klimatyczny?

wykład - Demetria Wita - Czy Pytia była natchniona boską mądrością? Kilka słów o obrzędach magicznych, wróżbach i
czarach w starożytnej Grecji

13:25 -
14:10

wykład - prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek - Mój przyjaciel robot. Strategie oswajanie sztucznej inteligencji warsztaty - dr Katrzyna Michalak - Moderne deutsche Musik

wykład + warsztat - dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ - Kobieta i wino w świecie antycznym
warsztaty - dr Adam Pluszczyk / mgr Marcin Bergier - INTONATION IN
QUESTIONS

wykład - dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ - Błędy językowe

 warsztaty - dr Mikołaj Marcela - 12 kroków do idealnej fabuły, czyli pomysł na powieść lub scenariusz w 15 minut

wykład - dr Marcela Gruszczyk - Kto pragnie pokoju, musi się gotować na wojnę. Powtórka z historii 1918-1939

LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/151438?newtest=Y&lang=pl

