
Program IV Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki

21-26 kwietnia 2015r.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

(Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu)

21 kwietnia 2015 (wtorek)

ul. Toruńska 55-57
10.00 – 10.15 – Otwarcie IV MODN (318B)

• powitanie gości przez Władze Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

• inauguracja MODN

10.15 – 11.00 – „Ta szara piechota !?” (210-211A)

• O barwnych losach 66 kaszubskiego pułku piechoty opowiada Stowarzyszenie Twierdza Chełmno

11.00 – 15.00 – II Studencka Konferencja Naukowa pt. ,,Współczesne problemy prawa" (sala 203C)

PROGRAM KONFERENCJI

• 11.00 – otwarcie Konferencji - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. nadzw. KPSW, dr 

hab. Igor 

Zgoliński

Moderator prof.nadzw. KPSW, dr hab. Krystyna Kwaśniewska

• 11.10 – 11.30 – Adrian Piendel, Prawo na temat obrony koniecznej

• 11.30 – 11.50 – Krzysztof Oleksy, Etyka w służbie cywilnej

• 11.50 – 12.10 – mgr Marta Czakowska, Co z tą demokracją?

• 12.10 – 12.30 – Marharyta Pilyukh, Ideał urzędnika i jego ewolucja od Oświecenia do współczesności

• 12.30  –  12.50 –  Angelika  Mrugowska,  Nadzór  nad  wykonywaniem  orzeczeń  karnych

12.50 – 13.10 – Przerwa kawowa

• 13.10 – 13.30 – Małgorzata Stecka ,Chwilówki - ratunek czy finansowa pułapka?

• 13.30 – 13.50 – prof. nadzw. dr hab. Janusz Kutta, Wymiar sprawiedliwości w Wielkopolsce i na Pomorzu

Gdańskim u progu Drugiej Rzeczypospolitej

• 13.50 – 14.10 – Marta Kempczyńska, Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody w następstwie zdarzeń

medycznych

• 14.10 – 14.30 – Monika Schreiber, Europejski Nakaz Aresztowania

• 14.30  –  14.50 –  Dariusz  Zakrzewski,  Res  iudicata  -  rzecz  osądzona

Dyskusja, zamknięcie konferencji

Akademia Liderów

11.30 – 12.00 – „Wizja Europy według Jana Pawła II” – prof. nadzw. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński (214A)

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Warsztaty na zapisy:

10:30 -  12:00 – "Całkiem poważna historia  czyli  o terapii  śmiechem słów kilka" -  wykład i  ćwiczenia – dr Maciej

Jabłoński (110C)

10:00 – 11:00 – Jak rozwiązywać konflikty w grupie? – warsztaty z zastosowaniem moderacji – dr Marta Małecka,

Koło Naukowe Pryzmat (212C)

13:00 – 14:00 – Warsztat orientacji zawodowej dla licealisty – dr Aneta Kokot (110C)

15.00 – 16.00 – „Jak pokonać maturalny stres. Warsztaty radzenia sobie ze stresem” terning technik relaksacyjnych

dr Magdalena Prentka, Studenckie Koło Naukowe Psychologia (110C)

14:00 – 15:00 – „Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym w środowisku pracy”– dr Aneta Kokot (102C)

http://kpsw.edu.pl/modn-program#21-kwietnia-2015-wtorek


13.00  –  14.00 –  „Metody  aktywizujące  w  trakcie  przygotowania  współczesnych  nauczycieli  do  zawodowej

działalności.”  -  prof.  dr  hab.  Оleksandra Jankowycz,  Narodowy Uniwersytet  Pedagogiczny imienia Włodzimierza

Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina) - warsztat (102C)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu)

22 kwietnia 2015 (środa)

ul. Toruńska 55-57
Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

11:00  –  13:00  –  Inauguracja  Przedszkolnej  Akademii  Nauki  i  Zabawy  przy Uniwersytecie
Dzieci „ALFA” , sala 301A

12:30 – 13:30 – Jak myśleć kretaywnie – warsztaty, dr Marta Małecka, Karolina Wozińska, sala 212C

12:30 – 13: 30 – Gry i zabawy w języku angielskim, sala 7A

13:30 – 14:00 - Zumba - warsztaty taneczne prowadzone przez Magdalenę Nowakowską z Akademii Ruchu
Tercja (sala gimnastyczna)

13:00  –  13:50 –  Moda  i  trendy  na  rynku  pracy,  dr  Aneta  Kokot,  Pracownia  Mentoringu  Rozwojowego
(Uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy), sala 15A

14:00 – 14:30 – Zumba - warsztaty taneczne prowadzone przez Magdalenę Nowakowską z Akademii Ruchu
Tercja (sala gimnastyczna)

13:00  –  13:30  - Podróż  po  Paryżu  – zajęcia  plastyczne  z  elementami  języka  francuskiego Agnieszka
Choroszyńska – Studentka Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej KPSW, Sala 8A

13:30 – 14:00 - Podróż w krainę baśni i bajek – Justyna Ziółkowska, Agnieszka Sergot - studentki Edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej KPSW, sala 8A

13:00  –  13:30  - Wiosenne  zajęcia  rytmiczne  dla  dzieci  z  elementami  kamertonów,  Małgorzata  Bigoś-
Przerazińska, Błachowicz Magdalena – StudentkiPedagogiki ogólnej KPSW, sala 108A

14.00 – 14.30 – „Kształtowanie umiejętnośći uczenia się jako kompetencji kluczowej nowoczesnej szkoły.” – prof. dr

hab.  Оleksandra  Jankowycz,  Narodowy Uniwersytet  Pedagogiczny  imienia Włodzimierza Hnatiuka  w Tarnopolu

(Ukraina) (17A)

15.00  –  16.30  –  „Zarządzanie  przekazem  werbalnym  i  niewerbalnym,  pewność  siebie  oraz  obrona  przed

manipulacją” –  trening  umiejętności  interpersonalnych  –  dr  Magdalena  Prentka,  Studenckie  Koło  Naukowe

Psychologia (sala gimnastyczna, warsztat na zapisy)

Filologie

10:00 – 11:00 – Dyktando z języka angielskiego dla szkół średnich dr Jacek Mianowski i dr Tymon Adamczewski (6A)

11:15 – 12:15 – "I feel train to you" – false friends in translation – wykład z elementami warsztatu (6A)

12.30 – 13.30 – Gry i zabawy w języku angielskim – warsztaty dla dzieci (7A)

12.30  –  13.00 – Multiple  Inteligences -  wykład  -  Ozlem  Pakize  Sinik,  Istanbul  Aydin  University  (Turcja) (6A)

13.00  –  13.30 – History  of  2nd  Language  Learning –  wykład  –  Yildiray  Kurnaz,  Bayburt  University  (Turcja) (6A)

13.30 – 14.00 – The Use of Multimedia in English Language Teaching Classes – wykład – Ceylan Yilmaz, Cag
University (Turcja) (6A)

10:00 – 11:00 – Dyktando z języka rosyjskiego (poziom A2/B1) dr Monika Goszczyńska (106A)

11:00 – 12:00 – Śladami kolei transsyberyjskiej – czyli poznaj Rosję z innej strony, wykład ilustrowany dr Monika

Goszczyńska (106A)

23 kwietnia 2015 (czwartek)

ul. Toruńska 55-57

http://kpsw.edu.pl/modn-program#23-kwietnia-2015-czwartek
http://kpsw.edu.pl/modn-program#22-kwietnia-2015-%C5%9Broda


Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

09.00 – 09.45 – Wybrane problemy związane z ochroną praw człowieka w Azji Południowo-Wschodniej – wykład dr

Marta  Lang  (102C)

10.00  –  10.30  –  Samorząd  Lokalny  Federacji  Rosyjskiej.  Wstęp  do  badań  prawno-porównawczych – wykład  dr

Magdalena  Micińska-Bojarek  (102C)

10.30  –  11.30  –  Symulacja  rozprawy  sądowej  –  prawo  cywilne –  studenci  WPAiE  pod  kierunkiem  dr.  Igora

Zduńskiego  (103C)

11.30  –  12.00  –  Style  kierowania  XXI  wieku –  wykład  dr  Andrzej  Chajęcki  (102C)

12.00 – 13.00 – Symulacja rozprawy sądowej – prawo karne – studenci WPAiE pod kierunkiem dr Wiesława Juchacza

(103C)

13.15 – 14.15 – Pierwsze kroki we własnej firmie, czyli warsztaty z rachunkowości – mgr Bożena Gongała (102C)

14.30  –  15.30  –  Bałkany  –  ląd  „w  Polsce”  nieznany –  wykład  prof.  nadzw.  KPSW,  dr  hab.  S.  Dąbrowa  (102C)

15.30 – 17.00 – Planowanie budżetu domowego – warsztaty na zapisy do 15 osób - dr Marcin Kęsy (102C)

Impreza towarzysząca

15.00 - 17.00 - Bezpłatne konsultacje prawne – Klinika Prawa (105A)

Wydział Techniczny

11.00 – 11.30 – wykład otwarty dla osób zainteresowanych studiowaniem na kierunku Informatyka – „Perspektywy

rozwoju i zatrudnienia w Informatyce” sala 03A, dr Jan Owedyk

11:30 – 12:00 – What is Virtual Reality? The place and importance of Virtual Reality in education.– wykład – Rabia

Kurnaz, Bayburt University (Turcja), sala 04A

24 kwietnia 2015 (piątek)

ul.Toruńska 55-57

Wydział Techniczny

10.15 – 10.45 – wykład otwarty dla osób zainteresowanych studiowaniem na kierunku Geodezja i Kartografia – dr

inż. Artur Plichta, Kierownik kierunku Geodezja, sala 016A

10.45  –  11.15  –  wykład  otwarty  dla  osób  zainteresowanych  studiowaniem  na  kierunku  Budownictwo –

„Budownictwo w gospodarce kraju”, sala 016A doc. dr inż. Piotr Wilkoszewski

11.15 – 11.45 – spotkanie dla osób zainteresowanych studiowaniem na Wydziale Technicznym z Władzami Wydziału

Technicznego, sala 016A

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

10.00 – Otwarte naukowe warsztaty prof. dr. hab. Andrzeja Czyżewskiego nt. " Jak być mistrzem w ekonomii" (214A)

• Czy ekonomia może być interesująca? – prof nadzw. KPSW, dr Roman Sass

• Potrzeba pomiaru wszystkiego w ekonomii – dr Marek Gałązka,

• Szklanka do połowy pełna do połowy pusta - czy można pokonać sprzeczności w rolnictwie? – mgr Dariusz

Czakowski

• "Król i żebrak" - kto jest wykluczony? – mgr Anna Kościelniak

• Czy zjedliśmy jabłka na złość Putinowi? – co zyskaliśmy, a co straciliśmy z tytułu embarga na rynku owoców

i warzyw – mgr Maryla Bieniek-Majka

Akademia Liderów

http://kpsw.edu.pl/modn-program#24-kwietnia-2015-pi%C4%85tek


12.30 – 13.30 – „Jak osiągnąć sukces w życiu prywatnym i zawodowym – o trudnej  sztuce komunikacji”  -  prof.

nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska (214A)

13.30 – 14.30 – „Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany” – prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta 214A)

15.30 – Program Stypendialno - Edukacyjny "Step" - Jak zmieniło się moje życie. Prezentacja przygotowana przez

beneficjentów Programu: Feliksa Paszkowskiego i Eugeniusza Zarembę (210C)

25 kwietnia 2015 (sobota)

ul. Toruńska 55-57

Uroczyste obchody 15-lecia KPSW

zapraszamy bydgoszczan, osoby z regionu, rodziny z dziećmi, sympatyków Uczelni oraz wszystkie osoby związane z

KPSW – kadrę akademicką i pracowników administracyjnych

9:00 – 10:00 – Msza Święta w Katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja (ul. Farna 10) celebrowana przez JE Biskupa Jana

Tyrawę Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej

10.00 – 10.10 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej*

10:10 – 10:20 – przejście orszakiem przy akompaniamencie orkiestry dętej na Rybi Rynek

10:20 – 10:45 – Wodnym Szlakiem Brdy – parada Smoczych Łodzi, motorówek, tramwajów wodnych oraz kajakarzy

klubu Zawisza

* przy akompaniamencie orkiestry dętej

Obchody 15-lecia KPSW na terenie kampusu Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57

11:00 – Uroczystość z okazji 15-lecia KPSW – Auditorium Maximum, Budynek A III piętro

• Hymn Państwowy

• Powitanie Gości przez JM Rektor prof. nadzw. KPSW, dr Helenę Czakowską

• „Z dziejów KPSW” - wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Uczelni mgr Romana Czakowskiego

• Uhonorowanie osób i instytucji związanych z Uczelnią

• Gaude Mater Polonia

• Wystąpienia Gości

• Występ Orkiestry Dętej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie pod dyrekcją Kapelmistrza dr. 

Mirosława Kordowskiego

13.00 – Jubileuszowy Piknik Międzynarodowy:

• Degustacja  regionalnych,  a  także  międzynarodowych  potraw  przygotowanych  przez  studentów

zagranicznych

• promocja  młodzieżowych  talentów  artystycznych,  naukowych,  sportowych  (m.in.  debiuty  muzyczne,

koncerty, wystawy fotograficzne, pokazy taneczne)

• Manufaktura Młodych - warsztaty, prezentacje, seminaria

• promocja młodzieżowych zdolności w zakresie różnych dziedzin nauki (matematyki, informatyki i innych)

• spotkanie Koła Informatyków oraz quiz informatyczny (04A)

• wspólne grillowanie i grochówka wojskowa

• rejsy po Brdzie statkiem m/s Bydgoszcz

• Strefa dziecka – pokazy, konkursy z nagrodami,

• Certyfikowane warsztaty problemowe dla nauczycieli m.in. autyzm mity a fakty, arteterapia przez plastykę,

masaż logopedyczny, wady postawy – ćwiczenia redukujące, trening asertywności

Certyfikowana oferta dydaktyczna dla uczniów - warsztaty:

http://kpsw.edu.pl/modn-program#25-kwietnia-2015-sobota


• O sztuce autoprezentacji, czyli jak zrobić dobre wrażenie

• Składanie skarg i żądanie zmiany: ćwiczenie umiejętności

• Walka o 10 000 dolarów: praca nad rozwiązaniem konfliktu

• Buduję, podtrzymuję, umacniam, czyli jak mądrze rozmawiać z drugim człowiekiem

• Pokazy i wystawy

• pokazy taneczne

• pokaz samoobrony - karate (sala gimnastyczna)

• globalne technologie łączności radiowej

• wystawa sprzętu radiokomunikacyjnego Radio Retro

• wystawy prac malarskich i graficznych

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

14:30 – 16:00 Strefa Spotkań Autorów Aktywnych:

Część I 

„Niewidzialne środowisko” prof. dr hab. Lech Witkowski, rozmowę poprowadzi dr hab. Małgorzata Muszyńska

Część II

„Innowacje i eksperymenty pedagogiczne „okresu przełomu”. Doświadczenia radzieckie, rosyjskie i ukraińskie” prof.

dr hab. Marian Bybluk, rozmowę poprowadzi prof. dr hab. Lech Witkowski

16:00 – 17:00 Inauguracja cyklu: Poznaj swojego mentora: Część I Mistrzowskie Duety - Spotkanie z prof. dr hab.

Moniką Jaworską-Witkowską oraz prof. dr hab. Lechem Witkowskim. Spotkanie poprowadzi dr Marta Małecka oraz

Małgorzata Grygoleit-Bartkiewicz i Olga Sworowska – dziennikarki Radia Megafon, studentki pedagogiki KPSW

Wydział Techniczny

15:00  –  Budownictwo  ekologiczne –  seminarium  organizowane  przez  Koło  Naukowe  Budowlaniec  i  Wydział

Techniczny

od 13.00 – „Globalne technologie łączności radiowej” – pokazy, prof. nadzw. KPSW, dr hab. Sławomir Tecław, sala 6A

/ hol wejściowy główny

Każdy odwiedzający otrzyma specjalnie wydaną, pamiątkową kartę QSL !!!

• Prezentacja profesjonalnego i amatorskiego sprzętu do pracy stacjonarnej i terenowej

• Pokaz łączności na falach krótkich: transmisje analogowe i cyfrowe

Pracować będą stacje SP2PBY, SP2PUT, SP2ZCI

http://www.pzk.bydgoszcz.pl/sp2pby/onas_pby.html

http://sp2put.utp.edu.pl/

http://www.qrz.com/db/SP2ZCI

• Pokaz łączności  lokalnych:  analogowych i  cyfrowych -  DSTAR -  Digital  Smart  Technologies  for  Amateur

Radio

• Pokaz łączności przez przemienniki cyfrowe i analogowe

• Łączności satelitarne

• Projekt ARISS - Amateur Radio on the International Space Station

• System APRS - Automatic Packet/Position Reporting System

• Wystawa sprzętu radiokomunikacyjnego - Radio Retro

26 kwietnia 2015 (niedziela)

ul. Toruńska 55-57

http://kpsw.edu.pl/modn-program#26-kwietnia-2015-niedziela
http://www.qrz.com/db/SP2ZCI
http://sp2put.utp.edu.pl/
http://www.pzk.bydgoszcz.pl/sp2pby/onas_pby.html


Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

8:00  –  18:30  Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa  „Recykling  myśli  pedagogicznej –  między  tradycją  a

współczesnością”  (re-wizje,  re-mixy,  re-mediacje)

I  Panel  Profesorski:  Edukacja  i  kultura 

Prof.  nadzw. KPSW, dr  hab.  Monika Jaworska-Witkowska:  Pedagog w Krainie Czarów,  czyli  Alicja  w instalacjach

tekstowych  i  wizualizacjach  cyfrowych

II  Panel  doktorski:  Pedagogie  dyskretne  i  odlotowe  –  o  rozproszonych  kategoriach  w  pedagogice

III Panel studencki: Studenckie laboratorium myśli badawczej – pedagogie skrzydlate i pełzające

16:00 – 18:00 Didaskalia doktoranckie: Kobieta, Matka, Szef – jak godzić role społeczne i w każdej się realizować?

Laboratorium Naukowe Doktorantów HUMISTIC (mgr Alicja Fafińska – Celińska,  mgr Daria Twaróg, mgr Joanna

Grochowska, mgr Joanna Szefer), Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych

Imprezy towarzyszące

ul. Toruńska 55-57

1. Wystawa  stała – Starość  w  demotywatorach  i  fraszkach,  opiekun:  prof.  nadzw.  KPSW  dr  hab.  Maria

Kuchcińska. 

Wystawa obrazuje życie seniora w lekkim, żartobliwym tonie (Budynek C, pierwsze piętro, hall).

2. Wystawa prac malarskich Kazimierza Pawłowskiego ( Budynek C, drugie piętro, hall).

3. Wystawa  stała – Edukacja  przedszkolna  i  wczesnoszkolna,  opiekun  dr  K.  Stefanowicz-Zawiszewska.

Wystawa prac pracowników i dzieci przedszkoli i szkół z Bydgoszczy (Budynek C, parter, hall).

4. Wystawa stała malarstwa i grafiki prac O.Polyuhovich, studentki Wydziału Technicznego KPSW (Budynek B,

drugie piętro, hall).

http://kpsw.edu.pl/modn-program#imprezy-towarzysz%C4%85ce

