Co się będzie działo na poszczególnych wydziałach podczas Dni Otwartych UG?

Wydział
Historyczny

Wydział Nauk
Społecznych

Wydział
Filologiczny

Na Wydziale Historycznym na odwiedzających będą czekać:
• ciekawe wykłady związane z tematyką każdego z kierunków wydziału - Historią, Archeologią,
Etnologią, Historią Sztuki, Niemcoznawstwem, Religioznawstwem, Krajoznawstwem i Turystyką
Historyczną,
• atrakcje takie jak gry i zabawy z nagrodami - przygotowane przez Studenckie Koła Naukowe:
Historyków, Etnologów, Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej, Religioznawców, Archeologii,
Historii Sztuki,
• pokaz mody Vintage – lat 40-tych oraz pokaz uzbrojenia z XVI i XVII wieku Lancknecht,
• wystawa artefaktów motoryzacji lat 30tych i 40tych,
• Szachowirówka – turniej szachowy, podczas którego zmierzycie się z mistrzem szachowym,
• warsztaty tworzenia własnego drzewa genealogicznego,
• możliwość zgłębienia zagadnień związanych z historią i kulturą Ukrainy,
• możliwość poznania studentów Wydziału, którzy opowiedzą jak realizują swoje pasje w czasie
studiów i jakie mają plany rozwoju zawodowego.
Program:
https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/110492/dni_otwarte_na_historycznym_-_2122_kwietnia_2022_r_zapraszamy_serdecznie?fbclid=IwAR0wyTeuaD8sH1XjGQ_9SpxhhLG4ZCFEYilXW2S2zGi5KbqACAa3cfLquY
• Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej przedstawi swoją ofertę kształcenia oraz zaprosi
wszystkich chętnych na ciekawe wykłady. Ich uczestnicy dowiedzą się czegoś więcej m.in.
o zGisowanej rewolucji, Miastach wyśnionych czy Geografii Ukrainy,
• Instytut Politologii zaprasza na prezentacje swoich kierunków, działań studentów
i studentek oraz spotkanie z przedstawicielami Centrum Aktywności Studentów i Doktorantów,
• Instytut Mediów i Komunikacji Społecznej uchyli rąbka tajemnicy zapraszając do odwiedzenia
pracowni Instytutu, a w tym Studia Telewizyjnego oraz Pracowni Fotograficznej. Portal studencki
C.D.N przygotuje warsztaty pisania dobrej recenzji. Z kolei uczestnicy wykładów posłuchają
o tym, jak będziemy się komunikować w przyszłości oraz dlaczego warto pisać reportaże,
• Instytut Psychologii otworzy tego dnia swoje pracownie badań psychologicznych i zaprosi do ich
zwiedzania,
• W Instytucie Socjologii na odwiedzających Wydział będzie czekało interaktywne stoisko
Tęczowego Portu oraz Socjologii. Wszyscy będą mogli sprawdzić się w socjologicznym quizie
z nagrodami, zrobić zdjęcie w fotobudce, czy przystąpić do testu „Czy nadajesz się na socjologa?”.
Ponadto organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w grze terenowej po Wydziale Nauk
Społecznych, obejrzenia filmu „365 bez 377” o walce o prawa osób LGBTQ+ w Indiach oraz mini
warsztatów wyobraźni socjologicznej.
To jednak nie wszystko! Pełen program tutaj:
https://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/110528/dni_otwarte_uniwersytetu_gdanskiego_2122_kwietnia_zapraszamy
Kandydatów na studia filologiczne, kulturoznawcze, filmoznawcze, teatrologiczne i mendżerskie w
ramach Dni otwartych Wydziału Filologicznego zapraszamy na pokaz filmów studentów kierunków
filmoznawczych w Bibliotece UG, rozmowy o języku, warsztaty pn. Niemiecki w biznesie, wykład o
teatrze japońskim, warsztaty edytorskie i teatralne, a także na performatywne czytanie Snu nocy
letniej Williama Szekspira na rondzie z Flamingiem, natomiast w klimacie kultury chińskiej i
japońskiej warsztaty kaligraficzne i origami oraz referaty studentów sinologii nt. szamanizmu,
chińskiego zodiaku, emoji, wakashum, tatuażu i świat chińskich. W programie także bajeczny
spacer po kampusie UG do nowoczesnego budynku Neofilologii, na który zabiorą Was studenci
rusycystyki i studiów wschodnich.
Szczegółowy program na: https://fil.ug.edu.pl/.../21_i_22_kwietnia_czekamy_na_was

Międzyuczelni
any Wydział
Biotechnologii

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii zabierze odwiedzających na wycieczkę po Wydziale,
pokazując najciekawsze pomieszczenia i zakątki.
Dodatkowo wszyscy zaproszeni będą do wzięcia udziału w wykładzie autorskim z oprowadzaniem
po wystawie badawczo-artystycznej „Symbiotyczność tworzenia” Elvin Flamingo.
Co więcej, będzie można odwiedzić unikatowe robaki: „Roscoff worms przybyły
na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed!”. To jedne z najbardziej unikalnych
organizmów na świecie, które hodują w sobie algi i się nimi żywią. Jest to układ idealny, jednoczenie
roślina i zwierzę, którego żadne procesy metaboliczne nie wydostają się na zewnątrz.
Wydział zaprasza również na wykład dr Doroty Pomorskiej pt. „Biotechnologia w innym wymiarze”.

Wydział
Prawa i
Administracji

Zajrzyj na Wydział Biotechnologii i daj się oczarować nauce!
Na Wydziale Prawa i Administracji odbędą się "Warsztaty z argumentacji" - Erystyka, czyli o sztuce
prowadzenia sporów”, prowadzone przez mgr. Wojciecha Jankowskiego. Na warsztatach
prowadzący wyjaśni rolę argumentów erystycznych i taktyk argumentacyjnych zaczerpniętych z
języka mediów, polityki, prawa i codziennych rozmów.
„Warsztaty kryminalistyczne – daktyloskopia” – poprowadzi p. Janusz Czeczko. Na warsztatach
uczniowie dowiedzą się czym jest daktyloskopia, a prowadzący pomoże zrobić kartę daktyloskopijną
oraz przygotuje trzy zadania z pobierania odcisków z trudnych miejsc – szkła, kartki
i plastiku.
Warsztaty „Światło w Laboratorium Kryminalistycznym” poprowadzone zostaną przez dr Anetę
Lewkowicz, która opowie o najpopularniejszych metodach badawczych stosowanych w analizie
mikrośladów.

Wydział
Chemii

Program: https://prawo.ug.edu.pl/dni_owarte_wpia_2022
Na odwiedzających Wydział Chemii będzie czekała Gra miejska z elementami chemii – czyli
wędrówki po budynku połączone z konkursami. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę!
Dodatkowo Wydział Chemii przygotował warsztaty dla licealistów, a dr Barbara Dmochowska
wygłosi wykład pt. „Chemiczna różnorodność roślin”.

Wydział
Biologii

Program: https://chemia.ug.edu.pl/node/109765
Na Wydziale Biologii, będącym tegorocznym Gospodarzem Dni otwartych będzie się działo
naprawdę wiele.

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Zapraszamy do zapoznania się z głównym programem na stronie:
https://ug.edu.pl/news/pl/3094/zapraszamy-na-dni-otwarte-uniwersytetu-gdanskiego
Instytut Geografii mieszący się na Wydziale Nauk Społecznych, równocześnie o pełnych godzinach
(10.00 -14.00) zaprasza na wizytę w laboratorium hydrochemicznym wraz z dr Iwoną Bubak
(budynek WNS, skrzydło B).

BUDYNEK
WYDZIAŁU
NAUK
SPOŁECZNYCH

Grupy mogą startować o różnych godzinach w zespołach max. 8 osobowych. Najpóźniej grupa
może wyjść o godzinie 13.30, a wrócić do 14.30. Gra przewidziana jest dla 8 zespołów.
Wyjścia na warsztaty i do laboratorium rozpoczynać się będą przy naszym namiocie. Oczywiście
zarówno na stoisku, jak też na terenie kampusu, w laboratoriach i salach budynku IG będą obecni
członkowie SKN GISoteka oraz SKN Geografów razem z pracownikami Zakładu Hydrologii i Zakładu
Limnologii
Program:
https://oig.ug.edu.pl/media/promowane/110607/promocja_wydzialu_oceanografii_i_geografii_p
odczas_dni_otwartych_ug

Wydział
Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny przygotuje Economic Hyde Park - kącik, w którym będzie można
podyskutować m.in. o studiowaniu na Wydziale oraz organizacji życia na studiach.
Dodatkowo chętni będą mogli wziąć udział w:
• zwiedzaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej wraz z przewodnikiem,
• spotkaniu z Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia, podczas którego zostanie
zaprezentowana oferta kształcenia w języku polskim i angielskim,
• spotkaniu z Prodziekanem ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Ponadto, odwiedzający będą mieli możliwość dołączenia do prawdziwych zajęć akademickich,
trwających w tym czasie na Wydziale!

Wydział
Zarządzania

Program:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNe
ws&IdNews=4997
Wydział Zarządzania planuje:
• oprowadzanie po swoich gmachach w Sopocie,
• warsztaty wprowadzające w rachunkowość oraz Pythona
• warsztaty z nagrodami oraz grę „Motywator”
• negocjacje - cywilizowany sposób na rozwiązywanie sporów – dr J. Litwin
• ciekawe wykłady, z których dowiesz się o Cyberbezpieczeństwie i Zielonej Rachunkowości,
poznasz historię giełdy, czy weźmiesz udział w śledztwie w Krainie Rachunkowości.
Program:
https://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=461&info=4636

