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Godzina 10.00-15.00

Finał Ars Universitatis 2019
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu
Gdzie: Hol
Godzina: 10.00-10.30
Kategoria wiekowa: dla wszystkich
Typ imprezy: wystawy
Dziedzina: sztuki wizualne
Prowadzący: dr Jerzy Wypych

Koncert studentów i wykładowców
Gdzie: Sala kameralna E233
Godzina: 12.00-13.00
Kategoria wiekowa: dla wszystkich
Typ imprezy: koncert
Dziedzina: sztuki muzyczne
Prowadzący: mgr Eryk Szolc

Od staroangielskiego do współczesnego angielskiego
Gdzie: E343
Godzina: 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: wykład
Dziedzina: języki obce
Prowadzący: dr Agnieszka Wawrzyniak

Forma wykładu z elementami ćwiczeń dla uczniów szkół średnich.

Warsztaty w zakresie kreowania obiektów mody
Gdzie: E244 i E246
Godzina: 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 14-15 lat, dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: sztuka i dizajn
Prowadzący: prof. dr hab. Monika Kostrzewa

Kreacja artystyczna w relacjach człowiek-ubiór-otoczenia.
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Zagrożenia współczesnej młodzieży
Gdzie: E344
Godzina: 10:00 - 11:30 | 11:45 - 13:15 | 13:30 - 15:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: psychologia
Prowadzący: dr Robert Poklek

Zwiększenie świadomości uczniów i uwrażliwienie na zjawiska tj.: agresja, przemoc, uprzedzenia, 
stereotypy, dyskryminacja.

Bajka artystyczna w rozwoju emocjonalnym i społecznym 
dziecka
Gdzie: A244
Godzina: 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Kategoria wiekowa: dla dorosłych, dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: pedagogika – arteterapia
Prowadzący: dr Sławomir Krzyśka

Zajęcia dedykowane są dla nauczycieli, arteterapeutów, studentów oraz przyszłych studentów 
różnych specjalności pedagogicznych. Tworzenie bajki artystycznej jako formy komunikacji, której 
celem jest praca nad sobą w sferze emocjonalnej i społecznej, zrozumienie siebie i otaczającego 
świata. Grupy 15 osobowe. Zakład Nauk o Edukacji. 

Arkusze nie gryzą
Gdzie: D112
Godzina: 11:30 - 12:30 | 12:30 - 13:30 | 13:30 - 14:30
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Prowadzący: mgr Bohdan Głębocki

Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych. Grupy 12 osobowe. Zakład 
Informacji Naukowej.

Myśl twórczo i pozytywnie
Gdzie: D118
Godzina: 10:30 - 11:30 | 12:30 - 13:30 | 13:30 - 14:30
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 11-13 lat, dla nastolatków 14-15 lat, dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: warsztaty
Prowadzący: dr Mirosława Ściupider-Młodkowska

Warsztaty mają na celu za pomocą pracy na mapie z rysunkiem uruchomić wyobraźnię, a dzięki temu
odpowiedzi na ważne egzystencjalne problemy – dokąd zmierzam? Proponowana technika: 
coaching–mapping.
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Każdy może zostać czarownicą
Gdzie: D119
Godzina: 12:30 - 14:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: wykład
Dziedzina: nauki o komunikacji
Prowadzący: dr Ewelina Poniedziałek

Wykład z elementami ćwiczeń pokazujący jak język wpływa na postrzeganie i konstruuje nasze życie 
społeczne, podstawy uprzedzeń i stereotypów, na czym polega mowa nienawiści. Wykład częściowo 
oparty na materiałach edukacyjnych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Hiszpania – coś więcej niż korrida
Gdzie: D119
Godzina: 10:00 - 10:50 | 11:10 - 12:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 11-13 lat, dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: wykład
Dziedzina: nauki o kulturze
Prowadzący: dr Ewelina Poniedziałek

Wykład oparty na prezentacji, pokazujący walory językowe i kulturowe Hiszpanii. Stereotypy 
związane z Hiszpanią (corrida, flamenco), rozprzestrzenianie się języka, walory kulinarne, 
turystyczne itp.

Opowiedz o sobie – o komunikacji w sztuce, edukacji i 
arteterapii
Gdzie: A153
Godzina: 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00
Kategoria wiekowa: dla przedszkolaków
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: pedagogika, sztuki wizualne
Prowadzący: dr Anita Stefańska, dr Ewa Johnsson, dr Justyna Leszka, Prof. UAM dr hab. Hanna Ograbisz-Krawiec

Aktywność artystyczna w ramach edukacji i arteterapii dla grup maksymalnie 20 osobowych uczniów
klas I-III. Zakład Arteterapii.

Pokaz filmów o sztuce
Gdzie: E235
Godzina: 10:00 - 14:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: pokazy i prezentacje
Dziedzina: sztuki wizualne
Prowadzący: dr Joanna Dudek

Krótkie filmy i video-arty prezentujące najciekawsze sylwetki artystów współczesnych oraz wybrane 
problemy sztuki. Pokazy ok 40-60 min. będą prowadzone z komentarzem dotyczącym młodej sceny 
artystów wizualnych i ich funkcjonowania w świecie sztuki.
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Akcenty języka angielskiego
Gdzie: E236
Godzina: 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 14-15 lat, dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: wykład
Dziedzina: języki obce
Prowadzący: dr Jakub Bielak

Prezentacja wybranych akcentów języka angielskiego ilustrująca ich różnorodność, a także 
wykorzystanie w nauczaniu/ uczeniu się. Nawiążemy również do społecznego znaczenia akcentów 
starając się przy okazji wyjaśnić, dlaczego Imperator Palpatine z Gwiezdnych wojen posługuje się 
akcentem brytyjskim, choć film jest amerykański.

Rytm w muzyce – warsztaty perkusyjne
Gdzie: E112
Godzina: 10:00 - 11:30 | 11:30 - 13:00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków 11-13 lat, dla nastolatków 14-15 lat, dla nastolatków 16-19 lat
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: muzyka
Prowadzący: mgr Romuald Szałek

Warsztaty rytmiczne przeznaczone dla uczniów klas 4-6 i szkół średnich, w których wiodącą rolę 
odgrywają perkusjonalia. Celem jest pokazanie zależności między akompaniamentem 
instrumentalnym, a improwizacją. Zakład Edukacji Muzycznej.

Warsztaty ekologiczne
Gdzie: D116 i D117
Godzina: 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00
Kategoria wiekowa: dla przedszkolaków
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: pedagogika
Prowadzący: dr Dorota Frątczak

Formy aktywności zabawowej dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Warsztaty w technikach druku: kolografii i kalkografii
Gdzie: Pracownia grafiki
Godzina: 10:00 - 15:00
Kategoria wiekowa: dla wszystkich
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: sztuki plastyczne
Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Guźniczak
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GIF - animowana sztuka wirtualna
Gdzie: E248
Godzina: 11:00 – 12:00
Kategoria wiekowa: 9-14 lat - wymagana umiejętność obsługi komputera
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: multimedia
Prowadzący: mgr Anna Linkowska

Czym jest animacja GIF? Czy animowane obrazki internetowe mogą być sztuką? Jak stworzyć 
własną animację? Z użyciem internetowego serwisu giphy.com uczestnicy tworzą krótką animację 
opartą na gotowych materiałach oraz zrobionych przez siebie filmikach i zdjęciach.

Rytm i hałas - tworzenie wizualizacji do muzyki
Gdzie: E248
Godzina: 12:15 – 13:15
Kategoria wiekowa: dla młodzieży
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: multimedia
Prowadzący: mgr Anna Linkowska

Warsztat pokazuje metody rytmizacji obrazu do muzyki. Uczestnicy z gotowych materiałów tworzą 
wizualizację do wybranej muzyki, uczą się jak dostosować tempo, rytm montażowy, jakie znaczenie 
mają kolory i dynamika ujęć w podkreśleniu emocji w muzyce.

Multimedia i Intermedia - sztuka w epoce cyfrowej
Gdzie: E248
Godzina: 13:30 – 15:00
Kategoria wiekowa: dla młodzieży i dorosłych
Typ imprezy: wykład z prezentacją
Dziedzina: multimedia i intermedia
Prowadzący: mgr Anna Linkowska

Krótki przegląd prac najciekawszych artystów multimedialnych łączących świat sztuki tradycyjnej z 
wirtualnym.

Zacznij rzeźbić
Gdzie: Pracownia Rzeźby - sala 172
Godzina: 10:00 – 15:00
Kategoria wiekowa: dla wszystkich
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: sztuki plastyczne
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Maria Podskarbi-Hebisz, dr Lidia Głazik

Ceramiczne warsztaty rzeźbiarskie - modelowanie w glinie, odlewanie z formy, szkliwienie.
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Warsztaty fotograficzne
Gdzie: parter części E, pomiędzy korytarzami przy sali E119
Godzina: 10:00 – 15:00
Kategoria wiekowa: dla wszystkich
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: fotografia
Prowadzący: mgr Leszek Kubiak

Zajęcia fotograficzne z fotografii studyjnej – portret

Przedstaw siebie
Gdzie: A307 i A308
Godzina: 10.00-11.00, 11.00-12.00
Kategoria wiekowa: dla przedszkolaków
Typ imprezy: warsztaty
Dziedzina: pedagogika
Prowadzący: dr Ewa Johnsson

Warsztaty rysunku - Pracownia Rysunku I
Gdzie: A402
Godzina: 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00, 13.00-14.00
Kategoria wiekowa: dla nastolatków
Typ imprezy: warsztaty i laboratoria
Dziedzina: sztuki wizualne
Prowadzący: prof. Tadeusz Gaworzewski, dr Jerzy Wypych

Warsztaty rysunkowe - natura i wyobraźnia
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