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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Akademia Gimnazjalisty rusza z nowym cyklem zajęć
PWSZ · 20 marca 2013

Tuż po feriach odbyły się ostatnie zajęcia przewidziane w Akademii
Gimnazjalisty na semestr zimowy. Warsztaty 23 lutego 2013 r.
poprowadziła dr Tamara Sass wraz ze studentem III roku Grafiki
PWSZ w Głogowie, Adamem Kopcem. Słuchacze Akademii w
praktyce zapoznali się z artystycznymi i popularnymi obliczami
grafiki. Relacja fotograficzna z tego dnia jest już dostępna w naszej
galerii. Wszystkie prace, które zostały wykonane przez naszych
gimnazjalistów, a także te, które powstaną w trakcie nowego cyklu zajęć w semestrze
letnim zostaną zaprezentowane na wernisażu w czerwcu podczas uroczystego
zakończenia Akademii Gimnazjalisty 2012/2013.
Przygotowaliśmy już nowy harmonogram zajęć w semestrze letnim. Rozpoczynamy w
połowie kwietnia. Poniżej szczegółowe informacje:
13 kwietna 2013
1. Metale na przestrzeni wieków – prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Bydałek
2. Magia szyfrów – dr inż. Bartłomiej Sulikowski

20 kwietnia 2013
1. Obróbka zdjęć za pomocą programu graficznego Photoshop – mgr inż. Tadeusz
Graczyk
2. Perspektywa widziana filmem dokumentalnym – Zbigniew Lipowski (
dokumentalista i filmowiec), absolwent PWSZ w Głogowie
3. O co chodzi w konflikcie na Bliskim Wschodzie? – dr Ewa Czaińska

11 maja 2013
1. Tajemnica złota – prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja
2. Piękno i bogactwo metali – dr inż. Robert Hanarz
3. Historia pieniądza – prof. PWSZ dr Antoni Jeżowski
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18 maja 2013
1. Stop barierom w porozumiewaniu się czyli o skutecznej komunikacji
interpersonalnej – dr Jolanta Lipińska – Lokś
2. Warsztaty muzykoterapii – mgr Alicja Ostrowska
3. Warsztaty ceramiczne – dr Adam Olejniczak

1 czerwca 2013
Warsztaty ceramiczne – dr Adam Olejniczak

22 czerwca 2013
Uroczyste zakończenie oraz wernisaż prac słuchaczy Akademii Gimnazjalisty
W najbliższym czasie poinforumjemy o godzinach i salach w jakich będą odbywały
się zajęcia. Zastrzegamy sobie sobie z przyczyn niezależnych zmianę treści zajęć. O
wszystkim będziemy informormować uczestników drogą mailową na kontakt podany w
zgłoszeniu oraz na stronie internetowej PWSZ w Głogowie.
Serdecznie zapraszamy!

Ten wpis został utworzony 20 marca 2013 o godz. 15:15 w kategorii Aktualności.
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