
 

 

Konferencja „Wellbeing, czyli jak zadbać o siebie (w pracy)?” 

Konferencja inaugurująca projekt „Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego dla 

studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej” realizowany przez Dział 

Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej.  

Organizatorzy konferencji: Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, Centrum 

Sportu Akademickiego, Centrum HR 

Miejsce: sala konferencyjna w budynku nr 11 Hydromechaniki [sprawdź na mapie] 

Termin: 10-14 października 2022 r.  

ZAREJSTRUJ SIĘ 

 

Program 

• Poniedziałek, 10 października 

13:00: otwarcie spotkania  

13:10-13:30: „Hej, wszystko OK?” / DMWA o projekcie  

13:30-13:45: „Zadbaj o swój dobrostan tu i teraz.” / prezentacja Centrum HR 

13:45-14:00: „Jak właściwie zadbać o swoje zdrowie fizyczne?” / prezentacja Centrum Sportu 

Akademickiego  

https://campus.pg.edu.pl/building/10/?lang=pl
https://forms.pg.edu.pl/01GDAK3AKA826DWFHBHV93G5TF


14:00-15:00: „Czy istnieje recepta na zdrowe i szczęśliwe życie? Kilka słów na temat psychologicznych 

wyznaczników zdrowia.” / wykład prof. Marcina Szulca, UG 

15:00-15:30:  "Co jeść, aby łatwiej się pracowało?” / spotkanie z dietetyczką Agnieszką Cholewińską, 

pracowniczką PG 

 

• Wtorek, 11 października 

16:00 – 17:00: „Złapmy formę razem.” / Gimnastyka w CSA 

 

• Środa, 12 października 

12:30: otwarcie spotkania 

12:45-13:45: „Czy istnieje recepta na zdrowe i szczęśliwe życie? Kilka słów na temat psychologicznych 

wyznaczników zdrowia.” / wykład prof. Marcina Szulca, UG 

13:45-14:00: „Hej, wszystko OK?” / DMWA o projekcie 

14:00-14:15: „Zadbaj o swój dobrostan tu i teraz.” / prezentacja Centrum HR 

14:15-14:30: „Jak właściwie zadbać o swoje zdrowie fizyczne?” / prezentacja Centrum Sportu 

Akademickiego  

14:30-15:00: "Co jeść, aby łatwiej się pracowało?” / spotkanie z dietetyczką Agnieszką Cholewińską, 

pracowniczką PG 

 

• Czwartek, 13 października 

16:00-17:00: „Złapmy formę razem” / Gimnastyka w CSA 

 

 

• Piątek, 14 października 

13:00: otwarcie spotkania  

13:10-13:30: „Hej, wszystko OK?” / DMWA o projekcie 

13:30-13:45: „Zadbaj o swój dobrostan tu i teraz.” / prezentacja Centrum HR 

13:45-14:00: „Jak właściwie zadbać o swoje zdrowie fizyczne?” / prezentacja Centrum Sportu 

Akademickiego  

14:00-15:00: „Czy istnieje recepta na zdrowe i szczęśliwe życie? Kilka słów na temat psychologicznych 

wyznaczników zdrowia.” / wykład prof. Marcina Szulca, UG 

15:00-15:30: "Co jeść, aby łatwiej się pracowało?” / spotkanie z dietetyczką Agnieszką Cholewińską, 

pracowniczką PG 

 

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej pod adresem mailowym: 

wellbeing@pg.edu.pl 


