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W dniach 9-15 marca 2020 roku odbędzie się 12 Festiwal Nauki, organizowany przez
Akademię WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie. Tematyka świata nauki, bezpieczeństwa
narodowego, psychologii, coachingu, socjologii ale też świata gier komputerowych,
zielarstwa czy kawy będzie dominowała podczas tegorocznej edycji Festiwalu Nauki.

Tegoroczny Festiwal Nauki w Cieszynie odbędzie się w dniach 9-15 marca 2020 roku w Akademii WSB Wydział
Zamiejscowy w Cieszynie. - Festiwal Nauki w Cieszynie to cykliczne, popularnonaukowe przedsięwzięcie,
którego celem w nawiązaniu do działalności uczelni jest łączenie dwóch niezwykle istotnych obszarów,
jakimi są nauka i biznes. To czas i miejsce, w którym przedstawiane i promowane są osiągnięcia nauki,
inicjatywy społeczne oraz przedsięwzięcia naukowo - biznesowe na rzecz rozwoju społeczeństwa. –
zachęcają organizatorzy.
Program 12 Festiwalu Nauki w Cieszynie
Poniedziałek 9.03.2020 godz. 8.30-9.30
Gimnastyka mózgu – jak pobudzić się do działania i myślenia - Katarzyna Małyjurek
Wtorek 10.03.2020 godz. 10.00
Kto zna wroga i zna siebie, nie będzie zagrożony. Świadomość zagrożeń - dr hab. Robert Socha, prof. AWSB
Wtorek 10.03.2020 godz. 11.00
Dr Dolittle - jak się pomaga dzikim zwierzętom w Ośrodku „Mysikrólik”

Wtorek 10.03.2020 godz. 12.00
Krople wiedzy! - Dowiedz się czegoś więcej o WODZIE! - Paweł Cieślar
Środa 11.03.2020 godz. 10.00
Ziemia jest płaska! Fake-newsy, clickbait i smog informacyjny – instrukcja obsługi. - dr Rafał Cekiera
Środa 11.03.2020 godz. 10.00
Sekrety kawy - historia, pochodzenie, specyfika, parzenie i ważna część gospodarki - Mateusz Jonkowski - Palarnia
kawy Tommy Cafe
Środa 11.03.2020 godz. 11.00
Transport i Logistyka – z pasją do celu
Środa 11.03.2020 godz. 11:00
Rosja na wesoło – czyli o Rosji, Rosjanach i ich języku
Czwartek 12.03.2020 godz. 10.00
Jasny cel. Zarządzanie sobą w czasie. - dr inż. Łukasz Wróblewski
Czwartek 12.03.2020 godz. 10.00
Animacja stop motion – Ilona Majewska - warsztat w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie
Czwartek 12.03.2020 godz. 10.00
Autocoaching. Czyli jak pracować samemu nad sobą - dr Edyta Nowak-Żółty
Czwartek 12.03.2020 godz. 11.30
Nie tylko pracą żyje człowiek. Work-life-balance - Regina Bogaczyk
Piątek 13.03.2020 godz. 9.00
Naukowe sposoby na odporność psychiczną - Krystyna Kornas
Piątek 13.03.2020 godz.11.00
Co wie o tobie facebook - prelekcję poprowadzi Krzysztof Puda
Piątek 13.03.2020, godz. 10:00 – 12:00
Czego możemy nauczyć się od sportowców? Jak kształtować i wzmacniać odporność psychiczną na co dzień Barbara Donocik
Niedziela 15.03.2020 godz. 15:00
Zioła wokół nas - działanie prozdrowotne i praktyczne zastosowane wybranych ziół Beskidu Śląskiego - Beskidzki
Dom Zielin „Przytulia Magdalena Mildner
Szczegółowe Informacje znajdą Państwo Tutaj
red./mat.pras.

