Najava predavanja i radionica
Hrvatsko katoličko sveučilište otvorit će svoja
vrata u subotu 15. prosinca 2012. godine u 9 sati svim
zainteresiranim posjetiteljima i budućim studentima
psihologije, sociologije i povijesti.
Na Danu otvorenih vrata posjetitelji i budući
studenti moći će razgledati Sveučilište, ali i sudjelovati u tematski raznovrsnom programu. Voditelji,
nastavnici i studenti studijskih odjela povijesti, psihologije i sociologije predstavit će svoje odjele nizom
predavanja i radionica.
Svrha je svih predavanja i radionica predstaviti
budućim studentima kako izgleda jedan dan nastave na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Program
Dana otvorenih vrata sastavljen je tako da gotovo svi
posjetitelji mogu prisustvovati najvećem mogućem
broju programa u tijeku dana, tj. da se pojedini programi ne preklapaju.

U svakodnevnom životu pojedinci i grupe
često imaju različite interese i ciljeve koje nastoje
ostvariti na različite načine. Što ako nitko ne kupi
tramvajsku kartu? radionica je koja govori kako se
rješava sukob i uspostavlja suradnja među pojedincima i grupama.

Studijski odjel sociologije
Ponukani velikim interesom za Sumrak sagom
odlučili smo na oglednom predavanju pod imenom
„Od sumraka do zore“ budućim studentima pokazati kako se kroz povijest formirao današnji pojam
vampira.

Studijski odjel psihologije
Zasigurno ste primijetili kako smo svakodnevno okruženi mnogobrojnim događajima i pojavama
koje interpretiramo na različite načine i donosimo o
njima neke zaključke. Razlikuje li se način na koji mi
svakodnevno stječemo spoznaje od znanstvenog pristupa tim spoznajama? Odgovor na ovo pitanje potražite na predavanju Psihologija i parapsihologija
– gdje počinje znanost?
Studijski odjel psihologije pripremio je još dvije interaktivne radionice.
Zašto imamo jedna usta, a dva uha? radionica
je za sve one koji žele otkriti ponešto o svojim komunikacijskim vještinama i naučiti kako uspješnije
prenijeti drugima svoje misli i osjećaje te kako bolje
slušati i razumjeti druge.

Odjel sociologije predstavit će se radionicom
Kako se istražuje društvo? Svrha je radionice na primjeru istraživačkog rada na temu „Europsko istraživanje vrednota“ sudionicima približiti proces sociološkog istraživanja: od izbora tema, fenomena i
teorija do metodologije i rezultata.
Radionica Kreativno komuniciram sebe, kreativno slušam tebe odgovorit će na pitanje koliko je
važna neverbalna te potvrditi kako je, usprkos svim
tehnološkim dostignućima, primarni oblik komunikacije ona licem u lice.

Studijski odjel povijesti
Studijski odjel povijesti pripremio je predavanja i radionice koje vode nastavnici, a uz nastavnika
sa studijskog odjela povijesti studenti su pripremili i
svoje radionice.
Preporučamo da posjetite predavanje „Slike
srednjovjekovnog svakodnevlja“, koje će govoriti o tome kako istraživati svakodnevlje u prošlosti,
osobito ako je riječ o dalekom dobu poput srednjega
vijeka. Interaktivne radionice „Gladijator – rimska
bitka, Hollywood i stvarnost“ i „Da nam živi, živi
rad!“ posjetiteljima bi trebale dati odgovor na pitanje je li bitka između Germana i rimske vojske mogla
tako izgledati u antici kao što izgleda u filmu, odnosno kako se rad slavio na novčanicama bivše jugoslavenske države.
Studenti povijesti druge i treće godine pripremili su svoje studentske radionice:
Na radionici Pišimo zaboravljenim pismima
posjetitelji će naučiti pisati glagoljicom i hrvatskom
ćirilicom.
Tajne zemlje faraona ukratko će predstaviti
religiju i mitologiju Egipta, ulogu žene i prehranu tadašnjih stanovnika Egipta.
Naši studenti pripremili su radionicu na kojoj
će objasniti kako je izgledala opsada srednjovjekovnih gradova s osobitim naglaskom na križarsku opsadu grada Zadra 1202. godine.
Grupa studenata pripremila je radionicu na kojoj će se na zanimljiv način predstaviti ustroj Hrvatskih oružanih snaga 1991. godine.
Radionica Šetnja rubom mašte i stvarnosti
pokazat će životnu borba Marije Jurić Zagorke od
neshvaćene i omalovažavane „muškarače“ lišene
osnovne ljudske časti i gurnute na margine vremena
u kojem je djelovala do najčitanije spisateljice pune
ideje, mašte i zanosa.
Kulinarski vremeplov povest će posjetitelje u
kulinarski kutak u kojem će se moći kušati neka jela
rađena po tradicionalnim receptima varaždinskog i
zagrebačkog kraja, Istre i Kvarnera, sjevernojadranskog otočja te Makarskog primorja.

Ostale radionice
Osim navedenih radionica preporučujemo posjetiti i ostale radionice.
Mrežne stranice, pretraživanje kataloga i
korisničke usluge Sveučilišne knjižnice radionica je
koja će se održati u Sveučilišnoj knjižnici, a pokazat
će budućim studentima kako se npr. služiti onlinekatalogom.

Za učenje i služenje stručnom literaturom na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu nezaobilazno je
znanje engleskog jezika. Zato posjetitelji Dana otvorenih vrata mogu sudjelovati na radionici Write it right! i
The secret agent of your English fluency.
Budući da je Sveto Pismo jedan od temeljnih teoloških izvora, na primjeru analize poglavlja jedne Pavlove poslanice posjetitelji radionice
Poslanica suvremenom svijetu znanstvenom će
metodom pristupiti biblijskom tekstu (povijesne
okonosti nastanka, problem koji obrađuje i teološki
značaj) i osmisliti poslanicu koja će obrađivati jedan
aktualni društveni problem iz područja Socijalnog
nauka Crkve i/ili Bioetike.

Ostali programi
Studenti prve godine psihologije, sociologije i
povijesti dali su svoj doprinos u organizaciji Dana
otvorenih vrata tako što su pripremili u hodniku Trivije svoje plakate na kojima će prikazati neke začudne činjenice iz znanosti koje su zabavne, ali i poučne.
Hrvatsko katoličko sveučilište u sklopu Dana
otvorenih vrata pripremilo je i duhovni kutak, i to
u novouređenoj kapelici Sveučilišta, u kojoj će posjetitelji moći slušati gregorijanske korale, poruke iz
Katekizma katoličke crkve i čuti kako se molilo na
staroslavenskom i latinskom jeziku. U podne će se u
Sveučilišnoj kapelici održati koncert klasične glazbe.
Tijekom dana studenti će posjetitelje voditi
kroz Sveučilište i pokazati im izložbu „Naš život
s HKS-om“, koja dočarava život i rad studenata te
aktivnosti kojima studenti revno sudjeluju u životu
Sveučilišta.
Na hodnicima Sveučilišta bit će organizirani
multimedijski programi, na informacijskim pultovima studenti će davati informacije o studijima, preporučujemo posjetu studentskoj prostoriji Buksi, u
kojoj studenti HKS-a provode vrijeme između predavanja, uče i druže se.
Više informacija na:
www.unicath.hr
Informacije na:
01 370 66 13

