Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów oferowane przez ZIP w semestrze letnim roku
akademickiego 2018/2019:


Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, dr Paweł Dobrosielski, Instytut Kultury
Polskiej UW
W dobie fake-newsów, postprawdy i śmierci dyskursów eksperckich szczególnie cenna staje
się umiejętność krytycznego myślenia. Rozpoznawanie ukrytych założeń dyskursu oraz
warunków możliwości komunikacji; systemów wartości, na których oparte jest produkowanie
treści; genealogii nośników, praktyk, pojęć oraz obrazów, wraz z konsekwencjami i kontekstem
ich stosowania. Uczestnicy konwersatorium z dr Pawłem Dobrosielskim nauczą się analizować
wybrane zjawiska kultury współczesnej (takie jak dyskurs wokół sztucznej inteligencji, migracji,
stylów życia, ekologii czy ekonomii) przy pomocy wybranych narzędzi dwudziestowiecznej
teorii krytycznej.
30 h
Środy, 13:15-14:45
Zajęcia zaczynają się 20 lutego



Opowiadam, przekonuję, badam, dr Ewa Modrzejewska, Instytut Polonistyki Stosowanej UW
Warsztaty z dr Ewą Modrzejewską oferują trening umiejętności retorycznych potrzebnych
współczesnemu akademikowi podczas konferencji, obrony rozprawy doktorskiej, udziału w
konkursach grantowych, w pracy dydaktycznej i działalności popularyzatorskiej. Uczestnicy
poznają podstawowe zasady przygotowywania różnych form wystąpień, w tym: pisemnych i
oralnych; statycznych i dynamicznych; wykorzystujących aplikacje multimedialne; w tym z
elementami dyskusji, które ułatwią opowiadanie o swoich zainteresowaniach badawczych w
sposób efektywny, elegancki i etyczny.
30 h
Czwartki, 16:00-19:00
Zajęcia zaczynają się 21 lutego



Naukowcy w internecie. Jak atrakcyjnie promować naukę i skutecznie walczyć z bzdurami,
dr hab. Marcin Napiórkowski, Instytut Kultury Polskiej UW
Szerokiej publiczności nauka kojarzy się z nudnymi referatami, niezrozumiałymi artykułami i
niezbyt atrakcyjnymi posterami. Ale w końcu na studiach uczyli nas prowadzić badania i
interpretować wyniki, a nie ciekawie o nich opowiadać. Pora to zmienić! Wykorzystajmy nowe
media, by opowiedzieć o tym, co robimy na co dzień. To nie żadna wielka sztuka. To raczej
rzemiosło, którego można się nauczyć poznając kilka prostych narzędzi. Potem wystarczy już
nabierać wprawy, tworząc samodzielnie setki coraz doskonalszych komunikatów – artykułów,
infografik, postów w mediach społecznościowych. Warsztaty z dr hab. Marcinem
Napiórkowskim zapoznają uczestników z wybranymi narzędziami (blog w WordPress, media
społecznościowe, tworzenie infografik) i pozwolą odkryć ich potencjał w zdobywaniu dla nauki
kolejnych fanów.
30 h, w tym 21 w ramach e-learningu
Wtorki, 16:30-20:00
Zajęcia zaczynają się 26 lutego



Ecology in the Changing World, dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii UW
Obecne trendy społeczne i technologiczne oraz decyzje podejmowane w ciągu najbliższej
dekady lub dwóch mogą zaważyć na trajektorii całego ziemskiego systemu na najbliższe
dziesiątki tysięcy lat. Uczestnicy konwersatorium prowadzonego przez dr Barbarę Pietrzak
dowiedzą się co ekologia ma do powiedzenia na temat globalnych zmian środowiska: jakie
procesy zachodzące w biosferze do nich prowadzą, czego możemy się spodziewać w dalekiej i
niedalekiej przyszłości oraz jakie działania powinniśmy podjąć już dzisiaj.
20 h
Czwartki, 16:30-18:00
Zajęcia zaczynają się 7 marca



Public Speaking in English, dr Bożena Górska-Poręcka, Szkoła Języków Obcych UW
Uczestnicy warsztatu z dr Bożeną Górską-Poręcką poznają tajniki wystąpień publicznych w
języku angielskim. Zajęcia obejmą teorię sztuki oratorskiej oraz ćwiczenia praktyczne, podczas
których doktoranci poznają retoryczne narzędzia perswazyjne, będą mieli okazję popracować
nad strukturą i dramaturgią wystąpienia, konstruowaniem i prowadzeniem argumentacji,
umiejętnością dostosowania wypowiedzi do audytorium i pracą głosem, a także poznają
praktyczne techniki przygotowania notatek i korzystania z prezentacji i slajdów.
30 h
Środy, 15:00-16:30
Zajęcia zaczynają się 20 lutego



Legal Skills in the Academic and Business Contexts, dr Sylwia Kossakowska-Pisarek, Szkoła
Języków Obcych UW
Podczas warsztatu z dr Sylwią Kossakowską Pisarek doktoranci będą doskonalić umiejętność
pisania i mówienia w języku angielskim w środowisku prawniczym i biznesowym. Zajęcia
obejmą takie tematy jak: negocjacje warunków umów, posługiwanie się aktami prawnymi,
objaśnianie procedur i uczestnictwo w spotkaniach w międzynarodowym kontekście, a także
poprawne posługiwanie się prawniczym językiem angielskim w pracy doktorskiej i artykułach
naukowych.
26 h
Wtorki, 16:45-18:15
Zajęcia zaczynają się 19 lutego

