
  

 

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach przygotowanych przez studentów i pracowników 

Instytutu Socjologii w ramach XV Opolskiego Festiwalu Nauki (26 – 29 maja 2017r.) 

PROGRAM 

Noc Nauki  warsztaty międzykulturowe  

Kiedy? 26 maja, godz. 18:00 – 20:00  

Gdzie? Studenckie Centrum Kultury (miasteczko akademickie)  

Czy w Turcji kobiety muszą nosić hidżab? Dlaczego w Pakistanie po ulicach chodzą słonie? Czy 

w Hiszpanii wciąż odbywa się korrida? Belgowie, czy Niemcy, kto ma lepsze piwo? Jeśli ciekawi Was 

życie ludzi z innych zakątków świata, zapraszamy na WARSZTATY MIĘDZYKULTUROWE. Jest to 

wydarzenie cieszące się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów klas gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych (ale nie tylko!). Warsztaty prowadzone są przez międzynarodowy zespół 

studentów i pracowników Instytutu Socjologii. Zajęcia opierają się na pracy w małych grupach, 

prezentacji interesujących faktów z poszczególnych krajów a przede wszystkim na dyskusji.  

Dzień Otwarty  warsztaty adresowane do uczniów  

Kiedy? 29 maja 

Gdzie? Collegium Civitas (miasteczko akademickie)  

 dr hab. prof. UO Anna Śliz, Wykład otwarty: interaktywny 
godz. 09:15 – 10:00, sala 104  

 dr Tadeusz Detyna, Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów 
i perspektyw,  

godz. 09:00 – 10:00, sala 119 
 prof. zw. dr hab. Anna Barska - Świat kobiet w krajach Maghrebu 

godz. 10:00 – 11:00, sala 119 
 dr Elżbieta Nieroba, Dlaczego się zakochujemy? Co o miłości mówi nauka  

godz. 10:00 – 11:00, sala 104 
 dr Anna Kopczak-Wirga, Zaprojektuj siebie! Sztuka autoprezentacji w pigułce 

 godz. 11:00 – 12:00, sala 104 
 dr hab. prof. UO Robert Geisler, Gdzie szukać pracy w przyszłości? 

godz. 11:00 – 12:30, sala 119 
 dr Magdalena Piejko, Zaprojektuj! Przedmioty w codziennym [u]życiu 

 godz. 12:30 – 13:30, sala 119 
 

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu/spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy na adres: 

kopczak@uni.opole.pl 

Zapraszamy także do wielokulturowego stoiska socjologów podczas Pikniku Naukowego (28 maja). 

To okazja do poznania studentów z różnych zakątków świata i skosztowania egzotycznych potraw. 

Najmłodsi będą mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami! 




