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Program 

 

9.00 – 14.00 - Kawiarenka WFiS (Hol Wydziału Filozofii i Socjologii) 

 

W  wydziałowej kawiarence przez cały czas trwania Drzwi  Otwartych  znajdować  się  będą 

przedstawiciele wszystkich kierunków dostępnych na Wydziale Filozofii i Socjologii. Odpowiedzą 

oni zainteresowanym osobom na pytania związane ze studiami. Dodatkowo każdy będzie mógł się 

napić  wybornej kawy  i  herbaty  oraz  zjeść  pyszne łakocie. Przewidziane są liczne konkursy, 

zabawy, atrakcje i niespodzianki (portret filozoficzny)!   

Serdecznie zapraszamy! 

 

9:00 – 14:00 - Kiermasz książek. Zyski z kiermaszu zostaną przekazane na remont sali 

widowiskowej Chatki Żaka (Hol Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS) 

 

10:00 – 14.00 - Prezentacja  działalności  studenckich  kół  naukowych (sala nr 2 – parter) 

 

Wykłady/prezentacje multimedialne:  

 

(wszystkie wykłady odbędą się w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, sala nr 4 - parter) 

 

9:30 – 10:15  

 Socjologia - przełamując stereotypy  

 (dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS) 

 

10:25 – 11:10 

EUROPEISTYKA – KIERUNEK MYŚLENIA! 

 Follow the white rabbit!” Dlaczego nie umkniesz sieciom matrixa? 

 (dr hab. Andrzej Kapusta) 

 Kulturalna Europa w Lublinie – wskazówki znawcy 

 (dr Rafał Czekaj) 

 Gdzie szukać funduszy na szczytne cele? Kilka porad 

 (mgr Michał Szewczyk) 
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11:20 – 12:05  

 Polityka publiczna  

 10 sposobów na manipulację społeczeństwem (dyskusja na podstawie prezentacji) 

 (dr hab. Wojciech Misztal) 

 

12:15 – 13:00  

 Praktyka filozoficzna i komunikacja w biznesie 

 (dr hab. Andrzej Kapusta) 

 Myślę więc kreuję – uwarunkowania kreatywności 

 (dr hab. Jolanta Zdybel) 

 

13:10 – 13:55  

 Czego kognitywistyka może nas nauczyć o odkryciu naukowym?  

(dr hab. Piotr Giza) 

 „Zdomne świszczury zgrzypły” - z wizytą w umyśle i mózgu Alicji  

(dr Piotr Konderak) 

 

 

Warsztaty i pokazy studenckie: 

 

10:00 – 14:00  

 Możliwości darmowego, wolnego oprogramowania: warsztaty i pokazy w Pracowni 

Komputerowej (sala 142 oraz 345) 

 

12:00 – 12:50  

 Komunikacja robotów - prezentacja studentów I roku kognitywistyki pod opieką dr. Piotra 

Konderaka (sala 101) 

 

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronach: 

 

www.wfis.umcs.lublin.pl 

www.facebook.com/wfis.umcs 

 

 

 

www.wfis.umcs.lublin.pl
www.facebook.com/wfis.umcs
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Szczegółowy opis: 

 

Socjologia 

9:30 – 10:15  (Sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, nr 4 - parter) 

 

 Socjologia - przełamując stereotypy  

 (dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS) 

 

Wykład dotyczy genezy socjologii opartej na wzorach nauk przyrodniczych. Omówiona będzie 

zatem podwójna "tożsamość" naszej subdyscypliny : elementy wiedzy "science" i "art". Ukazane 

zostaną praktyczne możliwości badań interdyscyplinarnych np. w ramach socjobiologi, 

socjoekologii, socjologii zdrowia i choroby etc. 

 

Europeistyka 

10:25 – 11:10  (Sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, nr 4 - parter) 

 

EUROPEISTYKA – KIERUNEK MYŚLENIA! 

 Follow the white rabbit!” Dlaczego nie umkniesz sieciom matrixa? 

 (dr hab. Andrzej Kapusta) 

 Kulturalna Europa w Lublinie – wskazówki znawcy 

 (dr Rafał Czekaj) 

 Gdzie szukać funduszy na szczytne cele? Kilka porad 

(mgr Michał Szewczyk) 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych nową praktyczną ofertą studiów 

Europeistyka.  Prowadzący  zaprezentują  swoje  przemyślenia  i  porady  skierowane  do 

poszukujących  atrakcyjnych  możliwości  studiowania.  Wykład  ilustrowany  prezentacją 

multimedialną będzie podzielony na trzy części: 1. dr hab. Andrzej Kapusta: „Follow the white 

rabbit!” Dlaczego nie umkniesz sieciom MATRIXA? 2. dr Rafał Czekaj: Kulturalna Europa 

w Lublinie  –wskazówki  znawcy.  3.  mgr  Michał  Szewczyk:  Gdzie  szukać  funduszy  na  

szczytne  cele?  Kilka porad. 
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Zarządzanie w politykach publicznych 

 

11:20 – 12:05  (Sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, nr 4 - parter) 

 

 Polityka publiczna  

(dr hab. Wojciech Misztal) 

 

 Czym jest polityka publiczna? 

 

1. jest to podejmowanie przez władzę publiczną powiązanych ze sobą decyzji i działań dla 

osiągnięcia wyznaczonych celów, w sytuacji gdy mechanizmy rynkowe nie mają 

zastosowania albo same nie są dostatecznie efektywne, 

2. jest inicjowana przez władzę publiczną w imieniu społeczeństwa, np. społeczności lokalnej,  

3. jest określana, interpretowana i realizowana przede wszystkim przez podmioty publiczne, 

rzadziej przez prywatne i pozarządowe,  

4. Obejmuje także to, czego władza publiczna postanawia nie realizować – wybór celów jest 

też polityką publiczną.  

 

 10 sposobów na manipulację społeczeństwem (dyskusja na podstawie prezentacji) 

 (dr hab. Wojciech Misztal) 

 

 

 

 

 

 

 

Filozofia 
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12:15 – 13:00  (Sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, nr 4 - parter) 

 

 Praktyka filozoficzna i komunikacja w biznesie 

(dr hab. Andrzej Kapusta) 

 

Chcesz rozwijać swoje umiejętności i kompetencje społeczne oraz kształtować myślenie 

i kreatywność? Studia na specjalności doradztwo i komunikacja w biznesie pozwolą ci na 

samodzielne, elitarne oraz przyjemne studiowanie. Nasi studenci posiadają swoje pasje, 

zainteresowania oraz są otwarci na nowe idee. Studia dają także możliwość zindywidualizowanej 

pracy nad osobistym rozwojem, budowaniem własnego światopoglądu; ułatwiają rozumienie 

świata, innych i samego siebie w aspekcie egzystencjalnym, naukowym, duchowym, społeczno-

kulturowym oraz politycznym.  Nasi studenci szybko zdobywają poczucie własnej wartości dzięki 

udziałowi w treningach oraz pracy z życzliwą i doświadczoną grupą nauczycieli akademickich 

i praktyków. Nowatorska specjalność o charakterze doradczo-trenerskim odpowiada na potrzeby 

i oczekiwania rynku pracy na wykształconą kadrę posiadającą określone umiejętności oraz 

kompetencje organizacyjne i społeczne. 

 

 Myślę więc kreuję – uwarunkowania kreatywności 

 (dr hab. Jolanta Zdybel) 

 

W trakcie wykładu mowa będzie o jednostkowych i społecznych uwarunkowaniach 

kreatywnego myślenia. Wyeksponowane zostanie znaczenie: ciekawości, zdziwienia, wyobraźni, 

oryginalności oraz krytyki, asocjacji, heurystyki jako warunków kreatywności jednostki. 

Zaprezentowana zostanie także koncepcja klasy kreatywnej, gospodarki kreatywnej oraz kapitału 

kreatywnego. Podjęta będzie próba odpowiedzi na pytanie: czy kreatywność to zjawisko 

indywidualne czy proces społeczny oraz czy można zbudować kreatywną wspólnotę? 

 

 

 

Kognitywistyka 

 

13:10 – 13:55  (Sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, nr 4 - parter) 
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 Czego kognitywistyka może nas nauczyć o odkryciu naukowym?  

(dr hab. Piotr Giza) 

 

 

Kognitywistyka (nauki o poznaniu) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie (m.in. 

percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, 

inteligencja etc.) w terminach: filozofii, psychologii, zasad działania mózgu; jednocześnie jest to 

dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi 

zdolnościami. Odkrycie naukowe tradycyjnie uważane jest za domenę geniuszu. Kojarzy się nam 

ono z nazwiskami wielkich uczonych, którzy w przebłysku genialnej intuicji formułowali nowe 

rewolucyjne teorie czy odkrywali nowe zjawiska. Co więcej, ów przebłysk intuicji dostępny byłby 

jedynie wybranym, a my, zwykli śmiertelnicy, nie możemy go ani doświadczyć ani zrozumieć.  

W prezentacji postaram się pokazać na ile badania z zakresu kognitywistyki pozwalają zrozumieć 

i wyjaśnić tajemnicze procesy odkrycia naukowego a nawet stworzyć „inteligentne” systemy 

komputerowe zdolne dokonywać odkryć naukowych. 

 

 „Zdomne świszczury zgrzypły” - z wizytą w umyśle i mózgu Alicji  

(dr Piotr Konderak) 

 

Jedną z charakterystycznych cech kognitywistyki jest jej interdyscyplinarność. Oznacza to, że 

by odpowiedzieć na dowolne pytanie dotyczące poznania (np. percepcji, pamięci, rozumienia 

języka, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji itp.) trzeba sięgać do ustaleń i wyników 

różnych dyscyplin, tj.: filozofii, psychologii, językoznawstwa, neuronauki oraz badań nad sztuczną 

inteligencją. W trakcie wykładu pokażemy, dzięki czemu Alicja (ta po drugiej stronie lustra) może 

zrozumieć co to znaczy, że “zdomne świszczury zgrzypły” i w tym celu sięgniemy po opinię: 

psychologa poznawczego, neuronaukowca, językoznawcy i badacza sztucznej inteligencji. 

Pokażemy też, dlaczego żaden z powyższych badaczy nie jest w stanie samodzielnie wyjaśnić co 

się dzieje w głowie Alicji, gdy stara się zrozumieć... 

 

 

 

 

Warsztaty i prezentacje: 
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10:00 – 14:00  (sala 142 oraz 345)  

 

 Możliwości darmowego, wolnego oprogramowania: warsztaty i pokazy w Pracowni 

Komputerowej  

 

 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami fenomenu gwałtownego rozwoju wysokiej klasy 

wolnego, darmowego oprogramowania powstającego dzięki współpracy przez Internet rzeszy 

wysoko kwalifikowanych programistów ale także zwykłych użytkowników. W ten sposób powstały 

systemy operacyjne takie jak Linux, czy programy użytkowe jak OpenOffice (LibreOffice), 

Mozilla, GIMP, Mplayer, Audacity mogące w wielu dziedzinach zastosowań z powodzeniem 

konkurować z ich komercyjnymi, często bardzo drogimi odpowiednikami.  

Co więcej, od szeregu lat rozwijane są projekty w rodzaju LTSP (Linux Terminal Server 

Project), które bazując na wolnym oprogramowaniu, dostarczają kompleksowe rozwiązania idealnie 

nadające się do zbudowania bardzo tanim kosztem nowoczesnej pracowni informatycznej czy 

większej sieci lokalnej. Rozwiązania te zostaną pokazane podczas atrakcyjnych prezentacji 

i warsztatów. 

 

12:00 – 12:50  (sala 101) 

 

 Komunikacja robotów - prezentacja studentów I roku kognitywistyki pod opieką dr. Piotra 

Konderaka  

 

1. Prezentacja multimedialna (w prezentacji znajdą się krótkie filmiki przedstawiające droidy 

wykonujące opisane czynności + zdjęcia) 

 

Autorzy prezentacji postarają się przybliżyć odbiorcom ideę autonomicznych, komunikujących się 

robotów oraz odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: 

 Czym są lingodroidy?  

 Czym jest toponim i w jaki sposób służy droidom. 

 "Gry generatywne", czyli co dalej z toponimami? Konsultowanie kierunków i odległości, 

tworzenie map lokacji 

 

 

2. Luc Steels i jego roboty  

 

W tej części studenci zaprezentują osiągnięcia w zakresie robotyki prof. Steelsa, porównując je 
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do lingodroidów (rejestrujących otoczenie). Roboty Steelsa mają „świadomość” własnego ciała 

(jest to szczególnie ważne, ze względu na charakterystykę tego języka – poszczególne słowa 

odpowiadają ruchom kończyn/zachowaniu), potrafią same wytworzyć na własne potrzeby język, 

którego mogą nauczyć zarówno inne roboty jak i ludzi, radzą sobie z częściowo niepoprawnymi 

gramatycznie lub niepełnymi zdaniami dzięki specyficznej gramatyce. Prezentację zakończy 

refleksja nad przyszłością komunikacji robotów. 

 


