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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Akademia Humanisty

Akademia Humanisty to propozycja Instytutu Humanistycznego, adresowana do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, tych, którzy zamiast wzorów
matematycznych wybierają książkę; którzy bardziej od konstrukcji robotów fascynują
się filmem; których ciekawi życie sławnych ludzi; którzy chcą podążać śladami
malarzy, pisarzy, reżyserów.
Akademia Humanisty daje możliwość rozwijania szeroko pojętych zainteresowań
humanistycznych. Organizatorzy gwarantują słuchaczom ciekawe, niebanalne zajęcia,
które poszerzą wiedzę uczniów przed maturą i osób dorosłych z zakresu literatury,
kultury języka, sztuki, nowych mediów itp. Uroczyste otwarcie Akademii odbyło się
19.02.2015 r. Inaugurację poprzedził niekonwencjonalny wykład dyrektor Instytutu
Humanistycznego dr Sławomiry Lisewskiej pt. Od zachwytu przez zdziwienie do
przeszłości, czyli lekcja pełna dziwactw.
Zajęcia w Akademii Humanisty w roku akademickim 2014/2015 odbywają się raz w
miesiącu we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00. W każdym miesiącu organizatorzy
proponują dwa zajęcia.

Program I edycji Akademii Humanisty
19. 02. 2015 r., godz. 10.00
Niekonwencjonalny wykład inauguracyjny: Od zachwytu przez zdziwienie do
przeszłości, czyli lekcja pełna dziwactw, dr Sławomira Lisewska
17. 03. 2015 r.
16.00 – 17.00 „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – o (auto)kreacji wizerunku (Siła
słowa, siła przekonywania) – warsztat, prof. dr hab. Aneta Majkowska
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17.00 – 18.00 Czy istnieje język filmowy? Jak zrobić swój własny film? – warsztat
filmowy, dr Konrad Chmielecki
Zajęcia odbędą się w sali 012 w budynku B.
14. 04. 2015 r.
16.00 – 17.00 O sztuce zwanej naiwną, prof. zw. dr hab. Paweł Banaś
17.00 – 18.00 „Miej asa w rękawie”, czyli potęga argumentacji, dr Radosław
Kawczyński

12. 05. 2015 r.
16.00 – 17.00 Jak zostać blogerem/blogerką? – warsztat medioznawczy, dr Konrad
Chmielecki
17.00 – 19.00 Kto jest kim? (i czy może Nim być?) – podział ról społecznych, dr
Adam Bujak

9. 06. 2015 r.
16.00 – 17.00 Od Kolegiaty do ruin kościoła Św. Mikołaja. Szlakiem
historycznych budowli Głogowa – wycieczka, dr Krzysztof Czapla
17.00 – 18.00 Z ulicy do piwnicy, czyli Wielka Piątka – warsztat połączony z
uroczystym podsumowaniem I edycji Akademii Humanisty, dr Sławomira Lisewska

Zajęcia w Akademii Humanisty są bezpłatne. Każdy słuchacz otrzyma Certyfikat AH.
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